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CHUYÊN ĐỀ 1: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ HƯỚNG ĐẾN PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

1 Đề xuất quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn tích hợp vào Quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn 2050

TS. KTS. Phạm Thị Nhâm
Phó Viện trưởng Viện QH đô thị nông thôn quốc gia

2 Quy hoạch, quản lý phát triển bền vững mạng lưới đô thị Việt Nam giai đoạn 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

TS. KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký  Hội Quy hoạch Phát triển đô thị 
Việt Nam

4 Đánh giá công tác quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh và định hướng quy hoạch 
hướng đến thành phố  toàn cầu

Ông Nguyễn Thanh Nhã, Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh

5 Quy hoạch cho giai đoạn quá độ: kinh nghiệm của vùng île-de-france và triển 
vọng áp dụng cho các đô thị việt nam

TS. Emamanuel Cerise, Giám đốc PRX Việt Nam   

6 Quy hoạch đô thị tích hợp tại Vùng Thủ đô Luân Đôn
Ông Jorn Peters, Trưởng nhóm Quy hoạch Chiến lược, Chính quyền Vùng Thủ đô 

Luân Đôn

1 Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững - 
thực trạng và giải pháp

GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng, Nguyên Vụ trưởng, Chủ nhiệm VP thường trựcBan 
Chỉ đạo QH& ĐTXD vùng Thủ đô Hà Nội;Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT Hà Nội

2 Đổi mới tư duy tạo điều kiện chuyển nhanh - bền vững từ chiến lược đến dự án 
đầu tư và quản lý thúc đẩy phát triển đô thị

TS. Ngô Trung Hải, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch PTĐTVN, Tổng thư kí Hiệp hội 
các Đô thị VN

3 Đánh giá công tác quy hoạch thành phố Đà Nẵng và định hướng quy hoạch 
hướng tới đô thị đáng sống

Sở Xây dựng Đà Nẵng

4 Phát triển khu đô thị mới hiện đại với vấn đề phát huy giá trị văn hóa địa 
phương ở Việt Nam 

GS.TS.KTS. Nguyễn Quốc Thông, Chủ tịch Hội đồng Kiến trúc, Hội KTS Việt Nam
ThS.CN Nguyễn Vũ Bảo Minh

5 Mô hình phân bố dân cư và hình thái đô thị tại các đô thị lớn ở Việt Nam
TS. KTS. Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Khoa Sau Đại học, Trường Đại học 

Kiến trúc Hà Nội



6 Địa kinh tế- đô thị biển phát triển bền vững,động lực cho nền kinh tế quốc gia
PGS.TS.KTS Đỗ Tú Lan, Nguyên Phó Cục trưởng Cục PTĐT- BXD

TS.KTS. Đào Thị Như, Cục PTĐT- BXD

7 Phát huy các nguồn lực phát triển đô thị
TS. Phó Đức Tùng

8 Phát triển kinh tế đô thị thành phố Hà Nội- một số giải pháp từ khía cạnh quy 
hoạch

Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - Xã hội Hà Nội

9 Quản lý phát triển tầng cao: Vai trò của Quy hoạch và thiết kế đô thị
Nguyễn Xuân Anh, Viện QH đô thị nông thôn quốc gia

10 Đào tạo đội ngũ Kiến trúc sư đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước     
PGS.TS. Lê Quân, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

11 Tiếp cận đa ngành trong quy hoạch đô thị - Yêu cầu đổi mới chương trình và 
nội dung đào tạo đại học 

PGS.TS. KTS. Lương Tú Quyên, Khoa Quy hoạch đô thị- nông thôn, Trường Đại 
học Kiến trúc Hà Nội

12 Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu tại việt nam

TS. Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

13 Định hướng phát triển hệ thống đô thị vùng  đồng bằng sông Cửu Long thích 
ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

KTS. Ngô Quang Hùng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Phát triển đô thị Bền vững 
(VUPDA)

14 Các nội dung lồng ghép ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu & nước biển dâng 
trong điều chỉnh quy hoạch chung các đô thị ven biển duyển hải miền Trung

PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền 
Trung

15 Định hướng phát triển các đô thị biển đảo tỉnh Kiên Giang gắn với yêu cầu bảo 
vệ môi trường 

Sở xây dựng Kiên Giang

16 Quy hoạch và phát triển thành phố buôn ma thuột trong quá trình xây dựng 
thương hiệu “Thành phố cà phê thế giới”

Ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP. Buôn Ma Thuột

17 Xây dựng nông thôn mới gắn kết đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp với định hướng 
đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

18 Quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới, thực trạng và định hướng gắn với 
quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Hà Văn Định - Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT; Tô Thúy 
Nga - Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương



19 Giới thiệu các tiêu chuẩn về Đô thị và Cộng đồng thông minh
TS. Nguyễn Lê Thi, Trưởng ngành Môi trường và Chứng nhận Sản phẩm, Cơ quan 

tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI)

20 Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS thành phố Rạch Giá trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
phục vụ công tác quy hoạch xây dựng 

TS. Đinh Tuấn Hải, Khoa xây dựng, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Trịnh Thị Phin, Phòng Quản lý Dữ liệu và ứng dụng GIS, Viện Quy hoạch Đô thị và 

nông thôn Quốcgia

21 Ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định quản lý phát triển đô thị bền vững
TS. Hán Minh Cường, Công ty Cổ phần tập đoàn SGroup

22 Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS)và công nghệ số, nền tảng số trong quy 
hoạch và quản lýphát triển đô thị

TS. KTS. Lưu Đức Minh, Phó giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô 
thị
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2 Kinh nghiệm Chính sách Thoát nước của Nhật Bản và Đề xuất Quy định 
Ông Norihide Tamoto, Chuyên gia JICA (Cố vấn Chính sách Thoát nước) tại Bộ 

Xây dựng 

3 Nâng cao năng lực chống chịu của đô thị dưới tác động của Biến đổi khí hậu và 
giảm thiểu phát thải - kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam

Tiến sĩ Nguyễn Đăng Mậu, Đại diện nhóm Chuyên gia, Dự án Thích ứng với Biến 
đổi Khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ

6 Phát triển hệ thống cây xanh công cộng tại các đô thị lớn ở Việt Nam 
TS. KTS. Nguyễn Thành Hưng - GĐ Sở Xây dựng TP Hải Phòng

7 Vai trò của hạ tầng kỹ thuật trong phát triển đô thị tại Bình Dương
Ông Nguyễn Văn Thiền, Chủ tịch Công ty Cổ phần Nước Môi trường Bình Dương

8 Phát triển hệ thống hạ tầng chiếu sáng thông minh cho đô thị
Ông Phạm Lê Minh, Giám đốc Điều hành Khối IoT, Công ty Cổ phần Bóng đèn 

Điện Quang

9 Các thách thức trong đầu tư phát triển hạ tầng giao thông trong khu đô thị hiện 
hữu_trường hợp của quận bình tân, thành phố Hồ Chí Minh

ThS. Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ 
Chí Minh

1 Phòng, chống thiên tai cho các đô thị Việt Nam
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

2 Phát triển đô thị khánh hòa bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng

UBND tỉnh Khánh Hòa

3 Những thách thức phát triển đô thị ứng phó biến đổi khí hậu đối với các tỉnh 
miền núi phía Bắc từ thực tiễn tỉnh Yên Bái

UBND tỉnh Yên Bái



4 Thách thức và giải pháp phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng

Ông Lê Quang Trung, Giám đốc SXD Lâm Đồng

5 Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu
Ông Lương Ngọc Khánh, Trưởng phòng Quản lý Thoát nước và Xử lý nước thải, 

Cục Hạ tầng kỹ thuật, Bộ Xây dựng

6 Khả năng chống chịu của đô thị với ngập lụt trong bối cảnh biến đổi khí hậu: 
bài học và đề xuất

TS. Vũ Cảnh Toàn, Viện Chuyển đổi Môi trường và xã hội (ISET)

7 Thiên tai và Phát triển đô thị
TS. Nguyễn Huy Dũng, Chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai, WB

8 Đổi mới để đô thị việt nam thích ứng và phát triển bền vững
KTS. Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam

9 Đô thị trung hòa các-bon: xu hướng mới thúc đẩy phát triển môi trường bền 
vững ở Việt Nam

TS. KTS. Ngô Minh Hùng, PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh, Trường Đại học Văn Lang

10 Tài chính đô thị trong xây dựng và phát triển đô thị bền vững, đặc biệt là đối 
với cơ sở hạ tầng và nhà ở
ThS. Phạm Huệ Linh, Giám đốc Trung tâm Quy hoạch xây dựng 4, Viện Quy hoạch 

đô thị và nông thôn Quốc gia

11 Lộ trình chuyển đổi số - Kinh nghiệm từ Đà Nẵng
Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng

12 Mối quan hệ giữa đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam giai 
đoạn 2011-2020 và các kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn 2021-2030

Ban Chiến lược phát triển Hạ tầng và Đô thị - Viện Chiến lược Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư

13 Phát triển Nhà ở an sinh xã hội, những vấn đề chính sách trọng tâm
Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất động sản, Bộ Xây dựng

14 Giải pháp cải tạo các ô phố từ bên trong 
Nguyễn Minh Đức, Giám đốc Viện Nhà ở, Viện Kiến trúc Quốc gia

CHUYÊN ĐỀ 3

1 Thực trạng và các yêu cầu đổi mới cơ chế chính sách phát triển hệ thống đô thị 
Việt Nam 

Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục phát triển đô thị Bộ Xây dựng

2 Nguồn lực từ đất đai cho đô thị hóa 
Ông Đặng Hùng Võ, nguyên thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường

3 Quan điểm và khuyến nghị của UN-Habitat về chính sách phát triển đô thị
TS. Nguyễn Quang, Cố vấn cao cấp, Nguyên giám đốc UN-Habitat Việt Nam

4 Kinh nghiệm và một số giải pháp của Thành phố Hồ Chí Minh trong cải tạo, 
chỉnh trang đô thị hướng tới mục tiêu đáp ứng yêu cầu về nhà ở cho người dân

Ông Lê Trần Kiên, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh



5 Quản lý phát triển đô thị như thế nào để xây dựng các đô thị có khả năng chống 
chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu

Ông Hervé CONAN, giám đốc AFD Việt Nam

6 Những chính sách phát triển đô thị tại Việt Nam
Ông Nguyễn Minh Cường, Chuyên gia kinh tế trưởng ADB tại Việt Nam

7 Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển đô thị thông minh, xanh sinh thái ở Hàn 
Quốc

TS. Beck Nam Cheol, Trưởng Trung tâm Nghiên cứu Đô thị thông minh, Viện Kỹ 
thuật và Công nghệ Xây dựng Hàn Quốc (KICT)

8 Phát triển đô thị thông minh ứng phó với khí hậu - Bài học kinh nghiệm quốc tế 
và các giải pháp tiềm năng cho Việt Nam 

Ông Marc S. Forni, Trưởng nhóm chuyên gia quản lý rủi ro thiên tai, World Bank

1 Đô thị hóa Việt Nam-  thực trạng và định hướng chính sách
PGS. TS. Lưu Đức Hải, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng

2 Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam: Thực trạng và giải pháp
PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi, Đại biểu Quốc hội khóa XV

3 Dịch vụ logistics và Giải pháp phát triển bền vững áp dụng cho vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long 

Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), TS. Từ Văn Bình, Đại học Kinh tế Thành phố 
Hồ Chí Minh; PGS. TS. GVCC. Nguyễn Phú Son, Đại học Cần thơ

4 Quản lý vùng đô thị - Tham khảo mô hình chính quyền vùngthành phố London
TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Đại học Việt Đức

5 Đô thị nén và chiến lược phát triểntheo thời gian tiếp cận
TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Đại học Việt Đức

6 Đô thị xốp – Khả năng thích ứng trong phát triển của đô thị lớn
PGS. TS. Phạm HùngCường, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng 

Hà Nội

7 Mô hình chính quyền đô thị: cơ chế chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả 
quản lý đô thị trong thời kỳ mới

PGS.TS.KTS. Hoàng Vĩnh Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông 
thôn quốc gia

8 Mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông ( TOD) phù hợp với điều 
kiện Việt Nam

PGS.TS. Vũ Thị Vinh, Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam

9 Quảng Ninh – Kinh nghiệm xây dựng nguồn lực cho phát triển đô thị
Ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

10 Chuyển quyền phát triển không gian (TDR): kinh nghiệm quốc tế và khả năng 
áp dụng tại Việt Nam

TS. KTS. Phạm Trần Hải 

11 Để các siêu đô thị của việt nam trở thành các cực tăng trưởng kinh tế bền vững
PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục - ĐHQG HN



12 Thực tiễn quản lý các khu vực đô thị trong quá trình phát triển trên địa bàn 
thành phố Hà Nội
Ông Đồng Phước An, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân 

dụng TP. Hà Nội

13 Quan điểm phát triển và một số nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển đô thị và 
phát triển kinh tế đô thị của thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội
Ths. KTS. Lã Hồng Sơn

14 Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của chính quyền đô thị 
Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng, Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

Nguyễn Thị Tú Thanh – Chuyên viên chính
Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

15 Đổi mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong quy hoạch và quản lý 
phát triển đô thị

PGS.TS. Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây 
dựng

16 Kinh nghiệm phát triển đô thị bền vững của Thụy Sĩ tại Việt Nam
Cục Kinh tế liên bang Thụy Sỹ (SECO)

17 Mở rộng đô thị hay tái phát triển đô thị: quyết định chiến lược hướng tới phát 
triển đô thị bền vững tại Thành phố Hồ Chí Minh 
TS. Phạm Thái Sơn

Chuyên gia phát triển đô thị cao cấp, UN-Habitat; Giảng viên Đại học Việt Đức

18 Thành phố sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa
Ông Christian Manhart, Trưởng Đại diện Unesco Việt Nam

19 Định vị thương hiệu các đô thị du lịch Việt Nam
TS. Nguyễn Thu Hạnh, Chủ tịch Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững 

(STDE)

20 Đô thị thông minh thế nào
GS. TS. Hồ Tú Bảo, Giám đốc Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu, Viện Nghiên 

cứu cao cấp về Toán

21 Tích hợp Công nghệ BIM/GIS trong phát triển và quản lý đô thị
Ông Trần Vũ Việt Anh - Giám đốc Công ty phần mềm Bắc Hà

23 Xu hướng toàn cầu mới về phát triển đô thị sinh thái, thông minh và bền vững. 
Kinh nghiệm từ nhật bản và tiêm năng áp dụng tại Việt Nam

TS. KTS. Tô Kiên, Kiến trúc sư Quy hoạch và Chuyên gia Cao cấp Tập đoàn Tư 
vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan, Nhật Bản (EJEC); Giảng viên Cao cấp, Viện 

Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học UEH
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ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ - NÔNG THÔN  
TÍCH HỢP VÀO QUY HOẠCH TỔNG THỂ QUỐC GIA  

THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN 2050

KTS. Phạm Thị Nhâm
Viện Quy hoạch Đô thị, Nông thôn Quốc gia

Từ khoá: Luật quy hoạch, QHTTQG, QH hệ thống đô thị nông thôn quốc gia.

1- Phát triển đô thị - nông thôn trong hệ thống quy hoạch quốc gia 

Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt 
Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là một dấu ấn mới, là cơ sở chính trị hết sức quan trọng 
và kịp thời cho định hướng phát triển đô thị Việt Nam trong giai đoạn mới, đáp ứng các yêu cầu phát 
triển mới. Giai đoạn 2021-2030, tỷ lệ đô thị hóa Việt Nam dự báo đạt trên 50%, phấn đấu xây dựng 
hệ thống đô thị có vai trò, vị thế xứng đáng trong mạng lưới đô thị Chấu Á – Thái Bình Dương.

Theo Luật quy hoạch, quy hoạch tổng thể quốc gia (QHTTQG) là cơ sở để lập các quy 
hoạch trên cả nước (hình 1). Mục tiêu chính của QHTTQG kỳ này là nâng cao năng lực cạnh tranh 
của lãnh thổ, liên kết các vùng miền và liên quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế, thịnh vượng, phù 
hợp với bối cảnh mới, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản văn hoá và thiên nhiên. Hợp phần quy 
hoạch đô thị nông thôn là bộ phận quan trọng của QHTTQG, là luận chứng khung không gian 
phát triển quốc gia, các đô thị lớn, hành lang kinh tế, các trung tâm (động lực) tăng trưởng.v.v…

Hình 1: Phát triển đô thị - nông thôn trong hệ thống quy hoạch quốc gia
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Quy hoạch hệ thống đô thị - nông thôn quốc gia (QH ngành ĐT-NT) là quy hoạch ngành 
kết cấu hạ tầng quốc gia; là cơ sở để Ngành Xây dựng thống nhất với các ngành trong đầu tư kết 
cấu hạ tầng, hệ thống đô thị và nông thôn, hướng dẫn các địa phương lập, điều chỉnh quy hoạch 
đô thị, nông thôn. Mục tiêu chính của QH ngành ĐT-NT kỳ này là thúc đẩy quá trình đô thị hoá 
và xây dựng nông thôn mới hiệu quả, có chất lượng, có trọng tâm, trọng điểm; làm nền tảng phát 
triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, tiết kiệm tài nguyên, năng 
lượng, an ninh lương thực. Đồng thời QH ngành ĐT-NT là cơ sở để Ngành Xây dựng triển khai 
Hợp phần quy hoạch đô thị nông thôn. Sau đây là những vấn đề chính hợp phần quy hoạch hệ 
thống đô thị - nông thôn tích hợp vào QHTTQG.

2- Phương hướng chung

Giai đoạn 2021-2030 đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, hình thành hệ thống đô thị tạo động lực 
quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, với 5 nhiệm vụ chủ yếu:

- Tổ chức không gian đô thị - nông thôn cân bằng, bền vững

Thúc đẩy dịch cư từ nông thôn ra đô thị, đảm bảo ổn định không gian cư trú, cung cấp 
dịch vụ xã hội cơ bản cho cư dân nhập cư tiếp cận bình đẳng các dịch vụ: nhà ở xã hội, y tế, 
giáo dục, đi lại, sử dụng nước sạch, thông tin, điện chiếu sáng. Tổ chức, sắp xếp lại hệ thống 
đô thị - nông thôn trên cơ sở tối ưu hoá tiềm năng lợi thế mỗi vùng miền; tập trung đầu tư phát 
triển các đô thị lớn, các cực và hành lang đô thị hoá có khả năng cạnh tranh quốc tế; tạo cơ chế 
hợp lý phát triển các đô thị vừa và nhỏ đảm bảo cân bằng giữa đô thị và nông thôn; tăng cường 
mạng lưới giao thông và thông tin, hình thành các đầu mối hạ tầng đa phương thức ở các đô thị 
trung tâm vùng và trung tâm quốc gia; đẩy mạnh phát triển mô hình đô thị xanh, đô thị thông 
minh, bền vững và thích ứng với biển đổi khí hậu. Phát triển hoà nhập đô thị và nông thôn, thúc 
đẩy tiến trình đô thị hoá nông thôn và triển khai kế hoạch xây dựng nông thôn mới chất lượng 
cao trên phạm vị toàn quốc.

- Bảo vệ toàn diện tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với BĐKH

Tăng trưởng đô thị hoá theo nguyên lý bảo tồn tài nguyên sinh thái, quy hoạch và quản 
lý đô thị trên cơ sở phù hợp với sinh thái môi trường và khoanh vùng khu vực tài nguyên sinh 
thái cần bảo tồn và phục hồi cấp quốc gia; các chương trình phát triển đô thị hoá phải phù hợp 
với quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực hệ thống sông lớn; chương trình phát triển 
đô thị - nông thôn các tỉnh, thành phố TW phải tối ưu hoá sử dụng năng lượng, giảm thải khí 
CO2, thúc đẩy đô thị tăng trưởng xanh và phải phù hợp với điều kiện tự nhiên, không đối chọi 
với thiên nhiên, thích ứng với BĐKH.

- Kinh tế đô thị

Không phát triển kinh tế đô thị bằng mọi giá, mỗi đô thị lựa chọn các ngành kinh tế trụ cột 
trên nguyên tắc cân bằng các lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường, sử dụng bền vững tài nguyên 
và nâng cao chất lượng môi trường. Tuỳ thuộc lợi thế so sánh của mỗi đô thị đề ra tầm nhìn và 
mục tiêu phát triển giai đoạn 2020-2030, đối với đô thị lớn và cực lớn cần tăng năng lực cạnh 
tranh quốc tế khẳng định vị thế kinh tế đô thị trung tâm cấp vùng và quốc gia, đối với đô thị 
vừa và nhỏ cần vươn lên trở thành trụ cột tăng trưởng địa phương (cấp tỉnh và cấp huyện), thúc 
đẩy phát triển hài hoà giữa các vùng miền. Phát triển thị trường bất động sản đô thị phù hợp với 
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chính sách tài chính quản lý quỹ BĐS đô thị, Nhà nước quản lý lợi nhuận chênh lệch địa tô để 
phát triển hạ tầng đô thị.

- Đảm bảo công bằng và bản sắc

Không gian cư trú đô thị - nông thôn phải đảm bảo các điều kiện sống tối thiểu cho mọi cư 
dân, hướng tới nỗ lực giảm nghèo đa chiều và giảm thiểu chênh lệch giữa các vùng đồng bằng 
và miền núi, đô thị và nông thôn, khu vực trọng điểm đầu tư và khu vực hạn chế phát triển. Quy 
hoạch và thiết kế đô thị, nông thôn phù hợp với cảnh quan, văn hoá vùng miền, chú trọng vào 
các không gian văn hoá và các thiết chế văn hoá công cộng. Kiến trúc cảnh quan của mỗi vùng 
và đô thị phải có bản sắc riêng, phù hợp với điều kiện kinh tế, tự nhiên, dân số - xã hội, trình độ 
khoa học, kỹ thuật, truyền thống văn hóa lịch sử của địa phương và các yêu cầu phát triển mới; 
thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh phải bảo vệ, tôn tạo cấu trúc không gian khu di sản văn 
hoá, di sản đô thị, di sản cảnh quan; các đô thị đặc thù về văn hoá, cảnh quan như Huế, Hội An, 
Đà Lạt, Sa Pa, các khu phố cổ, phố cũ… được bảo bệ và phát huy giá trị bền vững theo quy định 
quốc tế; thúc đẩy các xu hướng kiến trúc xanh, kiến trúc sử dụng hiệu quả năng lượng.

3- Đề xuất phát triển mạng lưới đô thị - nông thôn

- Mạng lưới đô thị

Phát triển hệ thống đô thị theo mô hình mạng lưới, xanh, thông minh và bền vững, phân 
bố hợp lý hệ thống đô thị trên địa bàn cả nước và các vùng, miền; có tính liên kết tổng thể chặt 
chẽ, xác định rõ vai trò, chức năng của từng đô thị, nhất là đô thị động lực đối với hệ thống đô 
thị và vùng nông thôn phụ cận.

Chú trọng đầu tư xây dựng, phát triển các đô thị có vai trò là đô thị trung tâm cấp quốc gia, 
cấp vùng liên tỉnh, vùng tỉnh tại các hành lang kinh tế quan trọng của quốc gia, quốc tế (hành 
lang Bắc - Nam và hành lang Đông - Tây), hành lang duyên hải và hành lang biên giới gắn với 
các khu đô thị - kinh tế cửa khẩu quan trọng. Hình thành và phát triển một số đô thị, chuỗi đô 
thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới.

Xây dựng phát triển Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các thành phố trực thuộc Trung 
ương thành các đô thị năng động, sáng tạo, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan tỏa, liên kết vùng đô thị; 
đủ sức cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế, có vai trò quan trọng trong mạng lưới đô thị 
của khu vực Đông Nam Á, châu Á. Tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh tập trung phát triển 
các dịch vụ chất lượng cao, giá trị gia tăng lớn, trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, y tế, 
đào tạo, công nghệ thông tin..., hạn chế thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo sử dụng nhiều đất, lao động. Phát triển mạnh các đô thị vệ tinh của một số đô thị lớn, nhất 
là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển hệ thống đô thị trung tâm vùng phù hợp với chức năng của từng vùng. Tập trung 
đầu tư các dự án hạ tầng đô thị trọng điểm, các vùng đô thị động lực để lan tỏa, thúc đẩy khu 
vực phụ cận, các vùng khác phát triển.

Phát triển hệ thống đô thị ven biển và hải đảo với vai trò là những trung tâm dịch vụ hỗ 
trợ thúc đẩy các tiềm năng, lợi thế biển như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác 
dầu khí và các tài nguyên biển, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản, công nghiệp ven biển, năng 
lượng tái tạo và các ngành kinh tế biển mới. Tập trung phát triển hạ tầng đô thị ven biển theo 
hướng đồng bộ, hiện đại xanh, thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước 
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biển dâng. Hình thành một số đô thị ven biển có chức năng quốc gia với các lợi thế nổi trội về 
du lịch, cảng biển, dầu khí và các ngành kinh tế biển mới như Hải Phòng, Hạ Long, Sầm Sơn, 
Cửa Lò, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Mỹ, Vũng 
Tàu, Cà Mau, Rạch Giá, Hà Tiên... Từng bước xây dựng các đô thị đảo trở thành các trung tâm 
phát triển dịch vụ cấp quốc gia, vùng nhằm thúc đẩy các ngành kinh tế biển như du lịch, dịch 
vụ biển gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái biển. Ưu tiên phát 
triển hạ tầng đô thị xanh tại một số địa bàn huyện đảo đã có tiền đề phát triển đô thị như Phú 
Quốc, Vân Đồn, Cát Bà, Bạch Long Vỹ, Lý Sơn, Cù Lao Chàm, Phú Quý, Côn Lôn. 

Hình thành và phát triển một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh, lấy Hà Nội, 
TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Cần Thơ là hạt nhân liên kết mạng 
lưới đô thị thông minh, kết nối với khu vực và thế giới. Ưu tiên phát triển các nền tảng hạ tầng 
công nghệ thông tin, hạ tầng công nghệ số để ứng dụng hiệu quả trong các hoạt động quản lý 
đô thị thông minh, từng bước hình thành mạng lưới đô thị thông minh liên thông, đồng bộ, giải 
quyết tốt các yêu cầu phát triển mới trong các lĩnh vực hạ tầng đô thị, quản lý dân cư, trật tự xã 
hội, an ninh an toàn trong đô thị.

Ưu tiên phát triển các đô thị gắn với các hành lang kinh tế để trở thành các đô thị trung 
tâm phù hợp với chức năng của từng vùng, thúc đẩy lan tỏa phát triển. Tập trung đầu tư các dự 
án hạ tầng đô thị trọng điểm, các vùng động lực để lan tỏa, thúc đẩy các vùng phụ cận, các vùng 
khác phát triển.

Phát triển đô thị vừa và nhỏ trong mối quan hệ chặt chẽ, chia sẻ chức năng với các đô thị 
lớn, giảm dần khoảng cách giữa các đô thị. Dành nguồn lực phù hợp để đầu tư, phát triển các 
đô thị trung bình và nhỏ trên cơ sở khai thác các lợi thế, tiềm năng di sản văn hóa lịch sử, kiến 
trúc, thiên nhiên để phát triển du lịch tại tất cả các vùng, liên kết hỗ trợ để tất cả các vùng đều 
phát triển. Chú trọng phát triển các đô thị nhỏ (loại V), vùng ven đô để hỗ trợ phát triển nông 
thôn thông qua các mối liên kết đô thị - nông thôn.

Xây dựng tiêu chí và phát triển các mô hình đô thị có chức năng đặc thù (đô thị du lịch, 
đô thị đại học, đô thị sáng tạo, đô thị kinh tế cửa khẩu, đô thị đảo...). Tăng mật độ đô thị tại các 
địa bàn có điều kiện khu vực miền núi, trung du, ven biển.

- Khu vực nông thôn

Nâng cấp và hiện đại hóa kết cấu hạ tầng nông thôn đảm bảo kết nối nông thôn - đô thị. 
Tập trung xây dựng, hoàn thiện, bảo trì hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nông thôn, ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi, hạ tầng công nghệ thông tin, 
thương mại, y tế giáo dục, văn hóa, thể thao; khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp 
nước sạch tập trung theo hình thức xã hội hóa...

Xây dựng nông thôn mới với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, tạo 
sinh kế bền vững cho người dân nông thôn; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hoá dân 
tộc; dân trí được nâng cao; môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.Xây 
dựng các mô hình phân bố dân cư nông thôn phù hợp với từng vùng sinh thái tự nhiên, phù hợp 
với đặc điểm văn hoá, dân tộc, điều kiện kinh tế - xã hội.

Định hướng đa dạng hóa chương trình xây dựng nông thôn mới phù hợp với lợi thế vùng 
miền, điều kiện và cơ hội phát triển địa phương theo 3 hướng:
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- Đối với các xã khu vực ven đô có kinh tế phi nông nghiệp chiếm đa số, dịch vụ, thương 
mại và kết cấu hạ tầng phát triển mạnh định hướng đẩy mạnh đô thị hóa. Phát triển nông nghiệp 
đô thị, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phát triển dịch vụ xã hội có chất lượng tiệm cận với 
thành thị, hình thành các “đô thị xanh”, “khu đô thị sinh thái”. Phát triển các đô thị vệ tinh giảm 
tải cho các đô thị chính và từng bước đưa đô thị phát triển về địa bàn nông thôn.

- Đối với các xã thuộc các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa lớn tại vùng đồng bằng 
sông Cửu Long, Tây Nguyên định hướng xây dựng các vùng chuyên canh đảm bảo tiêu chuẩn 
kỹ thuật, kết cấu hạ tầng và các cụm ngành chế biến - dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Hỗ 
trợ kết nối hạ tầng với các thị trường lớn, khu trung chuyển, dịch vụ hậu cần lớn, kết nối với thị 
trường trong nước và quốc tế. Phát triển các khu dân cư nông thôn phân tán theo địa bàn sản 
xuất, liên kết hài hòa với các đô thị để đảm bảo cung cấp dịch vụ kinh tế - xã hội.

- Đối với các xã nông thôn truyền thống như ở khu vực miền núi phía Bắc, một số vùng ở 
đồng bằng sông Hồng và các vùng miền khác định hướng tiếp tục phát triển sản phẩm đặc sản 
địa phương, làng nghề; phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch nông thôn trên cơ sở bảo tồn và phát 
huy văn hóa địa phương. Hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu, nhất là đối với vùng khó khăn, 
vùng dân tộc thiểu số. Phát triển các khu dân cư tập trung có quy mô thích hợp liên kết với đô 
thị ở các cấp địa phương và vùng.

Tầm nhìn đến năm 2050 nông thôn không còn hộ nghèo và trở thành “nơi đáng sống”, 
văn minh, xanh, sạch, đẹp với điều kiện sống, thu nhập dân cư nông thôn tiệm cận và kết nối 
chặt chẽ, hài hoà với đô thị.

4- Đề xuất hành lang đô thị hoá quốc gia và các vùng đô thị, tiều vùng đô thị

a) Hành lang đô thị hoá quốc gia 

Quần đảo 
Hoàng Sa

Quần đảo TRường Sa

Vùng đô thị Hà Nội

Vùng đô thị TPHCM

Tiểu vùng ĐT 
Huế-Đà Nẵng-
Tam Kỳ-Quảng Ngãi

Tiểu vùng ĐT 
Tuy Hoà – Nha Trang
Cam Ranh

Tiểu vùng ĐT 
Cần Thơ

Tiểu vùng ĐT Thanh Hoá

Tiểu vùng ĐT Nghệ An

Hình 2: Hành lang đô thị hoá quốc gia và các vùng đô thị lớn
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Hành lang đô thị hoá quốc giaquan trọng nhất là hành lang kinh tế xuyên Á Bắc Nam và 
chuỗi đô thị biển miền Trunglà hành lang kinh tế quan trọng nhất đối với nền kinh tế quốc gia, 
được cấu thành bởi quốc lộ 1A, đường sắt Bắc – Nam, đường cao tốc Bắc Nam, đường sắt cao 
tốc Bắc Nam và tuyến đường ven biển kết nối tất các trung tâm đô thị lớn, các khu kinh tế ven 
biển. Tập trung những hạ tầng đầu mối quy mô lớn và những trung tâm công nghiệp lớn, khu 
công nghệ cao, trung tâm tài chính ngân hàng, viễn thông, đào tạo và y tế chất lượng cao, trung 
tâm dịch vụ vận tải giao thương quốc tế; phát huy thế mạnh và sức cạnh tranh của mỗi vùng, 
để mỗi vùng đóng góp ngày càng lớn hơn cho sự phát triển chung của đất nước và trợ giúp các 
vùng khó khăn, nhất là các vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, vùng đồng bào dân tộc ít người. 

b) Tiếp tục phát huy hiệu quả, tác động lan tỏa của 2 vùng đô thị lớn Hà Nội, Thành 
phố Hồ Chí Minh

- Vùng thủ đô Hà Nội

Phạm vi vùng Thủ đô Hà Nội gồm ranh giới của thủ đô Hà Nội và các tỉnh xung quanh 
thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng và một số địa phương vùng Trung du miền núi phía Bắc (Hòa 
Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang).

Đây là vùng phát triển kinh tế tổng hợp, có thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị - hành 
chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ, kinh tế và giao dịch 
quốc tế của cả nước; có ý nghĩa quốc tế quan trọng trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
Xây dựng vùng Thủ đô có môi trường sống và môi trường cảnh quan phong phú, giàu tính văn 
hóa - xã hội, mang đậm bản sắc dân tộc với xu hướng phát triển hiện đại; là vùng đầu mối tập 
trung hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật quốc gia; có vị trí trọng yếu về an ninh quốc 
phòng.

Phát triển vùng Thủ đô Hà Nội trong mối liên kết, thúc đẩy phát triển khu vực Nam đồng 
bằng sông Hồng, Duyên hải vịnh Bắc Bộ và vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Tập trung phát triển các đô thị tỉnh lỵ và các đô thị chuyên ngành có vai trò tạo động 
lực trong Vùng trên cơ sở tăng cường sự liên kết và khai thác hiệu quả hệ thống đường vành 
đai (vành đai 4, vành đai 5); các trục, hành lang kinh tế (Lào Cai - Hà Nội - Quảng Ninh; Hà 
Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; Lạng Sơn - Bắc Giang - Hà Nội; Hà Nội - Hà Nam; Hà Nội 
- Thái Nguyên…). 

- Vùng đô thị TP Hồ Chí Minh

Vùng đô thị TP Hồ Chí Minh gồm toàn bộ ranh giới hành chính TP Hồ Chí Minh, các tỉnh 
vùng Đông Nam Bộ và Long An, Tiền Giang thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

Đây là vùng đô thị lớn có tỷ lệ đô thị hóa cao, vùng phát triển kinh tế năng động, bền 
vững; có khả năng cạnh tranh cao trong nước và quốc tế; trung tâm giao thương quốc tế của 
vùng Nam Bộ và cả nước; trung tâm công nghiệp, công nghệ cao, tài chính, thương mại, dịch 
vụ chất lượng cao tầm quốc gia và khu vực; trung tâm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch rừng 
cảnh quan tầm quốc gia; trung tâm văn hóa, thể thao, giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ của quốc gia và khu vực; trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, 
nông nghiệp chuyên canh của vùng Nam Bộ và cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về quốc 
phòng, an ninh.
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Phát triển vùng Thành phố Hồ Chí Minh trong mối liên kết, thúc đẩy phát triển khu vực 
Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tập trung phát triển các đô thị tỉnh lỵ và các đô thị chuyên ngành có vai trò tạo động 
lực trong Vùng trên cơ sở tăng cường sự liên kết và khai thác hiệu quả hệ thống đường vành 
đai (vành đai 3, vành đai 4); các trục, hành lang kinh tế từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các địa 
phương trong vùng. Phát triển chuỗi công nghiệp - đô thị Mộc Bài - Thành phố Hồ Chí Minh 
- Cảng Cái Mép - Thị Vải gắn với hành lang kinh tế xuyên Á. Nghiên cứu xây dựng thành phố 
sân bay cửa ngõ quốc tế Long Thành. 

b) Hình thành và phát triển một số tiểu vùng đô thị

- Tiểu vùng thành phố Hải Phòng - Hạ Long 

Đô thị trung tâm là thành phố Hải Phòng, Hạ Long và các địa phương ở vùng Duyên hải 
Vịnh Bắc Bộ. Thành phố Hải Phòng trung tâm quốc gia về kinh tế hàng hải, công nghiệp, dịch 
vụ logistics; trung tâm vùng về du lịch, giáo dục, đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng và phát triển 
khoa học - công nghệ. Thành phố Hạ Long làtrung tâm quốc gia về kinh tế du lịch biển, bảo tồn 
di sản thiên nhiên Vịnh Hạ Long, trung tâm cấp vùng về thương mại, dịch vụ biển. Kết nối với 
Hà Nội và vùng đô thị Hà Nội thúc đẩy phát triển vùng KTTĐ Bắc Bộ và Vùng ĐBSH.

- Tiểu vùng thành phố Cần Thơ

Đô thị trung tâm là thành phố Cần Thơ và các địa phương lân cận vùng đồng bằng sông 
Cửu Long. Thành phố Cần Thơ là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, 
công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên 
sâu, khoa học công nghệ, văn hoá, thể thao; khai thác các tuyến đường cao tốc kết nối Cần Thơ 
- Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ - Cà Mau, Cần Thơ - Sóc Trăng, Cần Thơ - Châu Đốc...
Vùng thành phố Cần Thơ thúc đẩy phát triển toàn bộ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong 
mối liên kết chặt chẽ với vùng Đông Nam Bộ.

- Tiểu vùng đô thị Đà Nẵng - Huế

Chuỗi đô thị Huế - Đà Nẵng - Chu Lai Kỳ Hà - Dung Quất (Vạn Tường) - Quảng Ngãi - 
Quy Nhơn. Đô thị Huế là trung tâm quốc gia về di lịch văn hoá, bảo tồn hệ  di tích di tích Cố đô 
Huế.Thành phố Đà Nẵng là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài 
chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin; là một trong những trung tâm 
giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học – công nghệ của đất nước; trung tâm tổ chức 
các sự kiện tầm khu vực và quốc tế.Vùng đô thị Đà Nẵng - Huế thúc đẩy phát triển toàn diện 
KT-XH vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, có mối quan hệ mật thiết với vùng Tây Nguyên; 
có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh.

5- Vai trò của hệ thống phân loại đô thị

- Vai trò kinh tế đô thị lớn và cực lớn (đô thị loại I và đặc biệt)

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế khẳng định vị thế kinh tế đô thị trung tâm cấp quốc 
gia, vùng; đảm nhận một hoặc nhiều chức năng lớn cấp quốc gia về kinh tế, văn hoá, KHCN, y 
tế, giáo dục hoặc các lĩnh vực dịch vụ hiện đại; đi đầu cả nước đổi mới sáng tạo, ứng dụng công 
nghệ số, chuyển đổi sang mô hình sản xuất mang lại giá trị gia tăng cao, không thâm dụng đất 
đai, không thâm dụng lao động; Thúc đẩy mô hình sản xuất xanh, tiêu dùng xanh, sử dụng sản 
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phẩm tiết kiệm năng lượng, tái chế, tái sinh, tăng số lượng xây dựng công trình kiến trúc xanh. 
Từng bước chuẩn hóa tương đương các nước trong khu vực và thế giới về giáo dục và đào tạo 
nghề; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực nghiên cứu KHCN tham gia vào 
chuỗi phân công lao động toàn cầu. 

Hoàn chỉnh cấu trúc không gian đô thị lớn và cực lớn, liên kết chặt chẽ đô thị và nông 
thôn, tăng năng lực hạ tầng phát triển kinh tế đô thị theo cơ chế thị trường; kiểm soát đất đô thị 
theo quy hoạch, nâng hiệu quả sử dụng đất, khuyến khích phát triển tập trung, các chức năng sử 
dụng hỗn hợp gắn giao thông công cộng; tăng tỷ lệ không gian ngầm và hạ tầng ngầm trong đô 
thị; tăng không gian hạ tầng đa phương thức liên kết nhanh giữa các trung tâm đô thị lớn; giảm 
ách tắc giao thông; tăng không gian xanh trong các khu vực nội đô; giảm các hoạt động gây ô 
nhiễm môi trưởng, có biện pháp tránh ngập úng đô thị.Vùng đô thị lớn như HN và TP HCMcần 
có được tiếp cận để qui hoạch tạo cực động lực cho vùng xung quan phát triển theo.

- Vai trò các đô thị vừa (đô thị loại II, III, IV): 

Mỗi đô thị vừa tuỳ thuộc lợi thế so sánh của mình đề ra tầm nhìn và mục tiêu phát 
triển giai đoạn 2020-2030 vươn lên trở thành trụ cột tăng trưởng địa phương (cấp tỉnh và cấp 
huyện), thúc đẩy phát triển hài hoà giữa các vùng miền. Liên kết với đô thị lớn và cực lớn để 
tiếp nhận các chức năng chuyển đổi từ lõi đô thị trung tâm như: công nghiệp chế biến, chế 
tạo, công nghiệp và các dịch vụ đòi hỏi nhiều lao động. Liên kết với đô thị nhỏ và khu vực 
nông thôn, thúc đẩy sáng kiến sinh thái, văn hoá, xã hội để tăng trưởng các ngành kinh tế phi 
nông nghiệp.

Đô thị nhỏ (đô thị loại V) và khu vực nông thôn: không còn huyện không có đô thị. 
Các đô thị nhỏ được hoàn thiện cấu trúc không gian cơ bản, bố trí đầy đủ các tiện ích công 
cộng (khu văn hoá, TDTT) và an sinh xã hội (y tế, giáo dục), không gian vui chơi giải trí.... 
Phát triển các chức năng dịch vụ mới, như trung tâm thông tin, trung tâm đổi mới, trung tâm 
logistic.v.v… hỗ trợ chuyển đổi sản xuất nông nghiệp sang quy mô lớn, hiện đại. Phân bố 
hợp lý nguồn lực đầu tư hạ tầng phát triển tiểu công nghiệp, dịch vụ tại chỗ gắn với các đô 
thị loại V. Tăng cường đầu tư cho các đô thị loại V vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng biên giới 
và hải đảo.Phát triển các chức năng tùy thuộc vào đặc điểm của mỗi đô thị nhỏ: (i). Đối với 
khu vực có ưu thế nổi bật về tài nguyên thiên nhiên, văn hoá, di sản được thúc đẩy phát triển, 
kết nối với chương trình lớn của quốc gia về du lịch, thương mại; (ii). Đối với khu vực nông 
trường, lâm trường nằm cách xa thành phố hoặc thị trấn huyện lỵ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống 
hạ tầng và dịch vụ công cộng, có chức năng thúc đẩy vùng nông thôn xung quanh phát triển; 
(iii). Đối với khu vực nằm trong vùng đô thị, hoặc cạnh đô thị lớn tăng cường chức năng mới 
phù hợp với tiềm năng và lợi thế, phát triển trở thành những đô thị vệ tinh gắn chặt với chức 
năng kinh tế của đô thị lớn.

Quy hoạch phát triển các đô thị vừa và nhỏ gắn với đặc điểm bản địa tạo quan hệ giữa đô 
thị - nông thôn ngoại vi tương tác và liên kết cùng phát triển các đô thị lớn và vùng đô thị lớn. 

6 -Phân bố đô thị trung tâm cấp quốc gia, cấp vùng

Đô thị trung tâm quốc gia:

Các đô thị lớn và cực lớn đã được định hình từ nhiều thập kỷ, là trung tâm đô thị quốc gia, 
động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội quốc gia và vùng liên tỉnh; lĩnh vực, ngành quan 
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trọng quốc gia. Phân bố hợp lý về nguồn lực tài chính, lao động, hạ tầng, đất đai phát triển hệ 
thống trung tâm đô thị quốc gia:

. Thành phố Hà Nội: Thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, thành phố Hoà 
Bình; trung tâm động lực thúc đẩy phát triển vùng ĐBSH và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, 
có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm thủ đô các nước 
phát triển trong khu vực. Tầm nhìn đến năm 2045: Thủ đô Hà Nội là thành phố kết nối toàn cầu, 
có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, kinh tế, văn hoá, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc 
và hài hoà; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển 
trong khu vực và trên thế giới.

. Thành phố TP. Hồ Chí Minh: Thành phố “Năng động - Hiện đại”; là trung tâm động 
lực thúc đẩy phát triển vùng ĐNB, ĐBSCL và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh 
tranh cao với khu vực và thế giới, là thành phố lớn ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Tầm 
nhìn đến năm 2045: là trung tâm kinh tế, tài chính lớn, có tầm ảnh hưởng ở khu vực Châu Á 
Thái Bình Dương và thế giới.

. Thành phố Hải Phòng:Thành phố cảng cửa ngõ phía Bắc; là trung tâm công nghiệp khu 
vực Đông Nam Á; trung tâm dịch vụ logistics quốc tế hiện đại bằng cả đường biển, đường hàng 
không, đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao; trung tâm quốc tế về đào tạo, nghiên cứu, ứng 
dụng và phát triển khoa học - công nghệ với các ngành nghề hàng hải, đại dương học, kinh tế 
biển. Tầm nhìn đến năm 2045: Hải Phòng trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong 
nhóm các thành phố cảng hàng đầu Châu Á và thế giới.

. Thành phố Đà Nẵng: Thành phố biển quốc tế; trung tâm đổi mới sáng tạo, du lịch, 
thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp 
hỗ trợ quốc gia; trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa 
học - công nghệ khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2045: Thành phố Đà 
Nẵng trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á.

. Thành phố Thừa Thiên Huế: Thành phố di sản văn hoá quốc tế; trung tâm lớn, đặc sắc 
của khu vực Đông Nam Á về văn hoá, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm 
lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Tầm nhìn 
đến năm 2045, Thừa Thiên Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hoá, giáo dục, du lịch và 
y tế chuyên sâu đặc sắc của Châu Á.

. Thành phố Cần Thơ:Thành phố sinh thái quốc tế, mang đậm bản sắc văn hoá sông 
nước vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, 
logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế 
chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hoá, thể thao. Tầm nhìn đến năm 2045: Cần Thơ là thành 
phố phát triển khá ở khu vực Châu Á.

- Mạng lưới phân bố đô thị trung tâm cấp vùng

Vùng ĐBSH gồm các đô thị Hạ Long, Hải Dương, Nam Định; Vùng Bắc Trung Bộ là các 
đô thị Thanh Hoá, Vinh; Vùng nam Trung Bộ là các đô thị Quy Nhơn, Nha Trang; Vùng Tây 
Nguyên là các đô thị Buôn Ma Thuột, Pleiku, Đà Lạt; Vùng ĐNB là các đô thị Thủ Dầu Một, 
Biên Hoà, Bà Rịa-Vũng Tàu; Vùng ĐBSCL là các đô thị Long Xuyên, Mỹ Tho.
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- Mạng lưới phân bố đô thị chức năng lớn quốc gia

Thủ đô Hà Nội là đô thị trung tâm hành chính, chính trị quốc gia; TP. Hồ Chí Minh là 
đô thị trung tâm tài chính quốc gia, Thành phố Đà Nẵng là là đô thị trung tâm tài chính khu 
vực miền Trung và Tây Nguyên; Thành phố Hải Phòng, Bà Rịa – Vũng Tàu là trung tâm đô 
thị cảng – dịch vụ logistic quốc gia; Các thành phố Hạ Long, Sa Pa, Hội An, Nha Trang, Quy 
Nhơn, Phan Thiết, Đà Lạt, Phú Quốc, Côn Đảo là trung tâm đô thị du lịch quốc gia; các đô thị 
Bắc Ninh, Bình Dương là trung tâm công nghiệp 4.0 quốc gia; 

7- Phương hướng phát triển hạ tầng đô thị

Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết thích ứng với biến đổi khí 
hậu. Tạo lập cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong đầu tư và vận hành các hạng mục hạ tầng 
dùng chung tại đô thị. Tăng cường các hoạt động nghiên cứu chuyển giao và tiến tới làm chủ 
các công nghệ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. Đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả 
doanh nghiệp dịch vụ đô thị. Nghiên cứu, hình thành mô hình tổ chức phù hợp và có cơ chế đề 
nhà nước khai thác giá trị gia tăng của đất từ đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Giao thông: tăng cường hiệu quả sử dụng hệ thống không gian ngầm, công trình ngầm đô 
thị, không gian cao độ và không gian đa chức năng của đô thị. Thực hiện ngầm hóa mọi đường 
dây dịch vụ công cộng như cáp điện, cáp viễn thông, ống dẫn khí đốt…

Ưu tiên xây dựng hệ thống vận tài hành khách khối lượng lớn tại các đô thị đặc biệt và 
các đô thị có dân số trên 1 triệu người. Mở rộng giao thông công cộng bằng đường thủy tại các 
đô thị có nhiều sông ngòi, ven biển, các đô thị vùng ĐBSCL.

Chuẩn bị kỹ thuật: Tính toán cân bằng đào đắp trong không gian đô thị’ Hạn chế và có 
kiểm soát chặt chẽ việc cống hóa các dòng sông, suối chảy qua đô thị. Có kế hoạch dài hạn bảo 
tồn, tôn tạo các sông hồ, các công trình hạ tầng kỹ thuật, cây cổ thụ .

Cấp nước: Ưu tiên xây dựng và phát triển hệ thống cấp nước liên vùng, liên đô thị và đô 
thị với nông thôn. Rà soát, kiểm soát chặt chẽ việc xã hội hóa trong cấp nước sạch đô thị, bảo 
đảm an ninh, an toàn cấp nước; thực hiện cấp nước không phân biệt địa giới hành chính; bảo 
đảm cung cấp nước sạch cho người dân, đặc biệt ở các khu vực thường xuyên bị xâm nhập mặn, 
hạn hán.

Cấp điện: Khuyến khích phát triển hệ thống chiếu sáng đường phố và chiếu sáng đô 
thị theo hướng thông minh, sử dụng năng lượng tái tạo, các hộ gia đình sử dụng thiết bị tiết 
kiệm điện

Thông tin truyền thông: Xây dựng hạ tầng số đồng bộ tại các đô thị đạt trình dộ tiên tiến 
của khu vực ASEAN; ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quy hoạch đô 
thị và trong quản lý phát triển đô thị; tích hợp cảm biến và ứng dụng công nghệ số vào các hạ 
tầng thiết yếu của đô thị như giao thông, năng lượng điện, nước… thúc đẩy ứng dụng  công 
nghệ số và mô hình quản lý thông minh trong quản lý, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật đô thị.

Thoát nước bẩn, QLCTR, nghĩa trang: Có cơ chế đặc thù và có tính đột phá trong đầu 
tư xây dựng hệ thống thoát nước, chống ngập úng, triều cường tại các đô thị, nhất là tại các 
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đô thị đặc biệt; hệ thống công trình xử lý nước thải tối thiểu cho các đô thị từ loại II trở lên, 
thực hiện đồng bộ việc thu gom và xử lý nước thải, tách biệt hệ thống nước thải và nước mưa 
tại các đô thị. 

Tăng cường đầu tư xây dựng các cơ sở xử lý chất thải rắn, hỏa táng với công nghệ tiên 
tiến. thân thiện với môi trường, thực hiện cơ chế liên kết và chia sẻ lợi ích giữa các địa phương 
trong vùng.
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QUY HOẠCH, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MẠNG LƯỚI ĐÔ THỊ 
VIỆT NAM GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045

TS. KTS Trương Văn Quảng
Phó Tổng thư ký  Hội Quy hoạch Phát triển đô thị VN 

1. Đặt vấn đề 

Theo QĐ số 445/QĐ – TTg, ngày 07/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ, hệ thống đô thị 
Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 được phát triển theo mô hình mạng lưới 
(Liên kết mạng), trên cơ sở kịch bản phát triển theo từng giai đoạn, phù hợp với các yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ và hội nhập kinh tế quốc tế. Định 
hướng phát triển chung không gian đô thị cả nước cơ bản được phát triển hợp lý trong các vùng 
đô thị hóa quan trọng gắn với 6 vùng kinh tế - xã hội quốc gia. Có sự liên kết giữa miền Bắc, 
miền Trung và miền Nam; giữa phía Đông và phía Tây; gắn với việc phát triển các cực tăng 
trưởng chủ đạo và thứ cấp quốc gia, đồng thời bảo đảm phát triển theo mạng lưới, có sự liên 
kết tầng bậc theo cấp, loại đô thị. Từ năm 2009 đến năm 2015 ưu tiên phát triển các vùng kinh 
tế trọng điểm, các vùng đô thị lớn và các khu kinh tế tổng hợp đóng vai trò là cực tăng trưởng 
chủ đạo cấp quốc gia; từ sau năm 2016 đến năm 2025 ưu tiên phát triển các vùng đô thị hóa cơ 
bản, giảm thiểu sự phát triển phân tán, cục bộ; giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2050 chuyển dần 
sang phát triển theo mô hình Mạng lưới đô thị (Liên kết mạng).

Đến nay, hệ thống đô thị quốc gia cơ bản được phân bố theo mô hình mạng lưới, 
phù hợp với điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa và quy luật phát triển kinh tế, là tiền đề 
quan trọng để hệ thống đô thị trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát 
triển kinh tế xã hội của từng vùng, từng địa phương và trên cả nước trong mối liên kết đa 
tầng bặc, có hiệu quả. Phần lớn các đô thị đã khẳng định được vai trò, vị thế, tầm quan 
trọng của mình trong tổng thể cấu trúc của mạng lưới. Tỷ lệ đô thị hoá của Việt Nam đã 
tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020. Không gian đô thị được mở rộng; hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng 
bộ và hiện đại; chất lượng sống đô thị từng bước được nâng cao. Đô thị hoá và phát triển 
đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Khu vực đô thị 
có sự tăng trưởng kinh tế cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Bước đầu đã hình 
thành cực tăng trưởng kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo; khoa học, công nghệ; giáo 
dục, đào tạo tại các đô thị lớn, nhất là tại Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Tuy hệ thống đô thị Việt Nam đang phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng đô thị 
còn thấp. Từ tầm nhìn quy hoạch đến thực tế... còn có khoảng cách khá xa; sự phát triển không 
đồng bộ giữa mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị; việc phân loại, nâng cấp đô thị 
chỉ đạt mục tiêu là tăng qui mô đất đai, dân số đô thị mà chưa coi trọng tới việc đổi mới, nâng 
cao chất lượng sống đô thị. Quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị chưa gắn kết chặt 
chẽ và đồng bộ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ đô 
thị hoá đạt được còn thấp hơn mục tiêu đề ra,  còn khoảng cách khá xa so với tỉ lệ bình quân của 
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khu vực và thế giới. Kết cấu, chất lượng hạ tầng đô thị chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, 
chưa thích ứng với biến đổi khí hậu, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh. Ô nhiễm môi trường tại 
các đô thị lớn có xu hướng gia tăng, gây ra nhiều tác động tiêu cực trong chất lượng sống đô thị. 
Năng lực quản lý và quản trị đô thị còn yếu, chậm được đổi mới.

Và một câu hỏi lớn đặt ra là thời gian qua dù hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và 
tầm nhìn đến năm 2050 cơ bản được phát triển theo mô hình mạng lưới (Liên kết mạng) nhưng 
cơ chế quản lý mạng lưới đã được hình thành chưa; ai/cơ quan/bộ máy nào là người quản lý, 
quản lý như thế nào để mạng lưới hoạt động tốt, có hiệu quả...?

Thực tế chứng minh rằng, Việt Nam chưa tiếp cận khái niệm quản lý mạng lưới đô thị, 
hay đúng hơn chưa hình thành cơ chế, công cụ quản lý mạng lưới đô thị. Tuy nhiên, trong 
thực tế đã manh nha xuất hiện hoặc chưa làm rõ cơ chế quản lý này. Ví dụ, chúng ta đã luôn 
quản lý hệ thống đô thị theo cấp, loại đô thị, theo tầng bậc có chính có phụ (đô thị động lực/
vùng đô thị động lực; đô thị hỗ trợ...)...trên cơ sở định hướng tổng thể phát triển hệ thống đô 
thị cả nước, của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chương trình phát triển đô thị Quốc 
gia và của từng địa phương...Hay như mô hình quản lý phát triển các vùng đô thị lớn Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh...

2. Mạng lưới đô thị Việt Nam giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Để khắc phục vấn đề này, ngày 24/1/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/
TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 (gọi tắt là Nghị quyết 06). Đây là Nghị quyết riêng đầu tiên được ban 
hành, đánh dấu mốc quan trọng với tầm nhìn chiến lược, có tính thời đại, thể hiện sự quan tâm 
của Đảng đối với công tác quy hoạch, phát triển đô thị trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa.

Nghị quyết xác định rõ vai trò, vị thế của đô thị, đô thị hóa và kinh tế đô thị trong tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới trên tinh thần Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa.  

Với quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, Nghị quyết 06 đã quán triệt nhận thức đô thị hoá là tất 
yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững 
trong thời gian tới. Với mục tiêu tỷ lệ đô thị hoá đến năm 2025 đạt tối thiểu 45%, đến năm 2030 
đạt hơn 50%; tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 1,5-1,9% vào 
năm 2025, đến năm 2030 đạt khoảng 1,9 - 2,3%. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có tỷ lệ 
đô thị hoá thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và Châu Á. Xây dựng được ít nhất 
5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực 
và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế 
xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn.

Để đạt được mục tiêu trên, cần đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị, 
bảo đảm quy hoạch đô thị phải có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất 
lượng cuộc sống làm trung tâm. Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững 
theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát 
triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh 
tế; tiếp tục phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mô hình mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù 
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hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; hình thành 
một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới; tập trung hoàn 
thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát 
triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả. Một số vấn 
đề cụ thể xin được trao đổi dưới đây:

Một là, điều chỉnh, đổi mới mô hình và kịch bản phát triển hệ thống đô thị quốc gia. Ở giai 
đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hệ thống đô thị Việt Nam được điều chỉnh, đổi mới 
phát triển theo Mô hình mạng lưới, xanh, thông minh và bền vững. Đây là mô hình hướng tới 
sự phân bố ổn định, hợp lí, bền vững hệ thống đô thị trên toàn bộ không gian lãnh thổ quốc gia. 
Đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa các vùng miền, giữa khu vực đô thị và nông thôn, 
gắn phát triển KT – XH với đảm bảo an ninh quốc phòng. Sự phân cấp và tổ chức mạng lưới 
đô thị theo dạng tầng bậc cùng với sự phân bố, phân công, chia sẻ chức năng, trách nhiệmhợp 
lí cho từng loại đô thị trong mạng lưới, giúp giảm thiểu sự phát triển chênh lệch, tạo điều kiện 
phát triển cân bằng hơn giữa các vùng, giữa khu vực đô thị và nông thôn. Mạng lưới cơ sở hạ 
tầng kĩ thuật, xã hội phát triển đồng bộ, hiên đại tạo điều kiện cho người dân được hưởng chất 
lượng đô thị hóa tốt hơn, tiếp cận chất lượng dịch vụ đô thị, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, 
công nghệ thông tin…tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đảm bảo hệ thống đô thị 

Sơ đồ hệ thống đô thị Việt Nam (VIUP)
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Việt Nam phát triển cân đối, bền vững, có mối liên kết chặt chẽ với khu vực nông thôn, 
không gây tổn hại đến môi trường, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, có khả 
năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có sức cạnh tranh cao, có vị thế xứng đáng, 
có mối liên kết hài hòa với hệ thống đô thị khu vực và quốc tế.

Kịch bản phát triển hệ thống đô thị được điều chỉnh theo giai đoạn (2021 – 2025 và 2026 
– 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo sự phát triển đô thị phù hợp với các yêu cầu phát triển 
KT – XH giai đoạn 2021 – 2030 của Việt Nam, là sự kết tinh chuỗi đặc điểm của quá trình đô 
thị hóa Việt Nam chuyển dần từ mô hình cấu trúc mạng (theo cấp, loại đô thị), gắn với các cực 
tăng trưởng, phân bố hợp lí theo các vùng lãnh thố quốc gia và trên địa bản cả nước giai đoạn 
2021 - 2025 sang cấu trúc mạng (theo mối liên kết) và phát triển đồng đều ở giai đoạn ngoài 
năm 2025 (Mô hình mạng lưới – liên kết mạng).

Hai là, phát triển mạng lưới đô thị quốc gia. Mạng lưới đô thị quốc gia tiếp tục được duy 
trì, phát triển trên cơ sở các vùng đô thị hóa cơ bản, các vùng đô thị lớn, các đô thị lớn, cực lớn, 
các KKT cửa khẩu, ven biển đóng vai trò là cực tăng trưởng chủ đạo, hoặc cực tăng trưởng thứ 
cấp quốc gia…, các trục hành lang kinh tế - đô thị động lực chủ đạo Bắc – Nam; các trục hành 
lang kinh tế - đô thị động lực liên kết hỗ trợ Đông – Tây, nan quạt, hành lang vành đai biên giới, 
ven biển - hải đảo gắn với kinh tế biển, cửa khẩu, đảm bảo ANQP. Cụ thể:

(i) Mạng lưới đô thị Việt Nam căn bản được phát triển và phân theo các cấp, loại đô thị, 
bao gồm 6 thành phố trung tâm quốc gia, khu vực và quốc tế (Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
các TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ1, 13 đô thị là trung tâm cấp vùng (Hạ Long, Việt 
Trì, Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma 
Thuột, Biên Hòa, Vũng Tàu và Long An); các đô thị còn lại là trung tâm của các vùng liên tỉnh, 
liên huyện, của tỉnh và huyện…

Đồng thời hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có khả năng lan tỏa; 
trên cơ sở tạo lập các chuỗi đô thi thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, phía Nam và 
vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng, TP Cần 
Thơ làm hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh (QĐ số 950/QĐ-TTg 
ngày 01/8/2018).  

(ii) Các vùng đô thị hóa cơ bản được điều chỉnh cho phù hợp với  07 vùng KT - XH quốc 
gia dự kiến tái cấu trúc mới là: (1) Vùng Miền núi phía Bắc gồm 10 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, 
Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La; (2) Vùng 
Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ gồm 15 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng 
Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam 
Định, Hà Nam, Ninh Bình và Quảng Ninh; (3) Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế; (4) Vùng Nam Trung Bộ gồm 
8 tỉnh/thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh 
Thuận và Bình Thuận; (5) Vùng Tây Nguyên gồm 5 tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk 
Nông và Lâm Đồng; (6) Vùng Đông Nam Bộ gồm 6 tỉnh/thành phố: Bình Phước, Tây Ninh, 
Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh; (7) Vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long gồm 13 tỉnh/thành phố: Thành phố Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 

1 Cần Thơ và Long An được bổ sung vào Định hướng QH hệ thống đô thị quốc gia theo Quyết định 445/QĐ-TTg 
nêu trên
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Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và 
Cà Mau. Trong đó, mỗi vùng có các khu vực đô thị hóa tập trung cao, các cực động lực, các 
hành lang phát triển chủ đạo đáp ứng yêu cầu thực hiện Chiến lược phát triển KT – XH giai 
đoạn 2021 – 2030 của đất nước.

Kịch bản phát triển hệ thống đô thị Việt Nam theo mô hình Mạng lưới (VIUP)

Vùng Miền núi phía Bắc được phát triển dựa vào tiềm năng lợi thế của địa phương, trên 
cơ sở khai thác các guồn lợi từ đất đai (nông, lâm nghiệp), văn hóa lịch sử truyền thống và kinh 
tế cửa khẩu; vùng Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ được phát triển cơ bản dựa vào vùng Thủ 
đô Hà Nội/mà trọng tâm là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội, trong đó 
Thủ đô Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh là tam giác tăng trưởng và Thủ đô Hà Nội là đô thị động 
lực chủ đạo; vùng Bắc Trung Bộ và vùng Nam Trung Bộ phát triển dựa chủ yếu vào vùng kinh 
tế Trọng điểm Trung Bộ với TP. Thanh Hóa, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Qui Nhơn là chuỗi các đô thị 
động lực, trong đó TP. Vinh, Đà Nẵng là các đô thị trung tâm; vùng Đông Nam Bộ phát triển 
dựa vào vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực trung tâm của vùng TP. Hồ Chí Minh là 
vùng đô thị hóa cao, TP. Hồ Chí Minh là cực tăng trưởng chủ đạo; vùng đồng bằng sông Cửu 
Long phát triển dựa vào vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, TP. Cần 
Thơ và phụ cận là cực tăng trưởng chủ đạo…

Trên cở sở đó cần nghiên cứu tổ chức lập quy hoạch các vùng kinh tế trọng điểm theo 
Luật Quy hoạch và Nghị định 37/2019/NĐ-CP làm cơ sở cho các tỉnh, thành phố trong từng 
vùng triển khai lập quy hoạch cấp tỉnh, thành phố thời kỳ 2021 - 2030, đảm bảo tính kết nối, 
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đồng bộ các nội dung quy hoạch trong tổng thể phát triển của mỗi vùng. Tăng khả năng cạnh 
tranh cấp tỉnh và sự liên kết giữa các đô thị trong vùng, thúc đẩy sự phát triển KT – XH của từng 
đô thị và mỗi vùng, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước. 

(iii) Các vùng đô thị lớn. Theo tổng kết UN-ESCAP, cho thấy vùng đô thị lớn/VÐTL 
(Greater metropolis) hay vùng đô thị mở rộng/VÐTMR (Extended metropolis)/vươn ra dọc 
nhánh của hành lang lưu thông/đường cao tốc tới 50km, có thể đi làm và về trong ngày. Cũng từ 
góc nhìn toàn cầu hóa thì vùng đô thị cực lớn/VÐTCL (Mega Urban Region - MUR) được coi 
là một nút/tụ điểm trong mạng lưới các dòng lưu chuyển hàng hóa, vốn và thông tin toàn cầu, 
là nơi tập trung GDP và dân số đô thị cao.

Vùng Thủ đô Hà Nội, vùng TP. Hồ Chí Minh của Việt Nam về cơ bản cũng hội tụ đủ các 
chỉ số như lưu lượng giao thông, các điểm kết nối kinh tế (khoa học – công nghệ, công nghiệp, 
dịch vụ/đào tạo, y tế, du lịch và nông nghiệp)…và thực sự đã trở thành các vùng đô thị lớn/đô 
thị cực lớn/cực tăng trưởng chủ đạo trong cấu trúc tổng thể mạng lưới đô thị quốc gia, có tác 
động không nhỏ trong môi trường cạnh tranh trong nước và quốc tế. Căn cứ vào các định hướng 
chiến lược quốc gia trong thời gian tới bổ sung thêm vùng đô thị Đà Nẵng, bao gồm Chân Mây 
(Lăng Cô/Thừa Thiên Huế) - Đà Nẵng - Điện Bàn - Hội An - Nam Hội An2; vùng đô thị sân bay 
quốc tế Long Thành, bao gồm TP Vũng Tàu, Bà Rịa, Phú Mĩ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Long 
Thành, Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai)3. Trong đó, Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và TP. Đà 
Nẵng là 03 đô thị đạt chuẩn đô thị quốc tế (khu vực châu Á – Thái Bình dương), đóng vai trò là 
đô thị hạt nhân của 03 vùng thành phố lớn – vùng đô thị hóa, có năng lực cạnh tranh cao, quan 
trọng của Việt Nam. Đô thị sân bay Long Thành đóng vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng 
khu vực phía Nam của Việt Nam và quốc tế.

Giai đoạn từ 2021 – 2030 cần cấu trúc lại trở thành các vùng đô thị năng động sáng tạo, 
khai thác hiệu quả không gian vùng cho các sản phẩm và nhu cầu mới, thúc đẩy hệ sinh thái 
kinh tế gắn với đổi mới sáng tạo, gia tăng giá trị lao động dựa vào tăng năng suất và hợp tác sâu 
rộng giữa các ngành, khu vực, và đô thị; kéo dài các chuỗi giá trị của sản phẩm quốc nội và kết 
nối với thị trường quốc tế. 

(iv) Các cực tăng trưởng chủ đạo - Các đô thị lớn và cực lớn đóng vai trò là các đô thị 
trung tâm, cực tăng trưởng chủ đạo và thứ cấp quốc gia như Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Cần Thơ, Long An…Bổ sung thêm đô thị Bắc 
Ninh, đô thị Vĩnh Phúc  (với vai trò toàn tỉnh là đô thị) được tổ chức phát triển theo mô hình 
đa trung tâm, tăng trưởng xanh, thông minh và bền vững. Để nâng cao hiệu quả sử dụng đất, 
TP Hồ Chí Minh, Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và một số đô thị loại I, II (là trung tâm 
động lực của một vùng, một tỉnh…), khu đô thị mới được phát triển đồng thời theo mô hình đô 
thị nén. Bên cạnh đó, do tính đặc thù Thủ đô Hà Nội cũng sẽ tiếp tục được phát triển theo mô 
hình chùm đô thị (mô hình thành phố trong thành phố theo Hiến pháp và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương và QĐ 1259 của Thủ tướng Chính phủ). Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, 
Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ và Phú Quốc... là các đô thị đạt chuẩn quốc tế, giữ vai trò 
là đầu mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế.

2 Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị, khóa XII
3 Triển khai thực hiện QĐ số 2076/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch xây 
dựng vùng thành phố Hồ Ch Minh đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050
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Để tạo sự đột phá mạnh mẽ trong phát triển KT – XH, cần tập trung đầu tư phát triển các 
khu kinh tế tổng hợp ven biển, cửa khẩu giữ vai trò là hạt nhân, cực tăng trưởng của vùng, hành 
lang kinh tế. Gồm 05 khu kinh tế ven biển: Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng); khu 
kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa); khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh); khu kinh tế Chu Lai (Quảng 
Nam) và Dung Quất (Quảng Ngãi); 08 khu kinh tế cửa khẩu: Móng Cái (Quảng Ninh); Đồng 
Đăng (Lạng Sơn); Lào Cai (Lào Cai); Cầu Treo (Hà Tĩnh); Lao Bảo (Quảng Trị); Bờ Y (Kon 
Tum); Mộc Bài (Tây Ninh) và Hà Tiên (Kiên Giang)... 

(v) Các hành lang kinh tế - đô thị chủ đạo

+ Các hành lang theo hướng Bắc – Nam: (1) Hành lang kinh tế - đô thị ven biển, hải đảo 
(bám dọc trục cao tốc đường bộ, đường sắt Bắc Nam và vùng Duyên hải, gắn với kinh tế biển; 
trong đó có các đô thị, các khu kinh tế tổng hợp, dịch vụ du lịch, cảng biển, sân bay quốc gia, 
quốc tế đóng vai trò là cửa ngõ hướng biển quan trọng); (2) Hành lang biên giới (Việt Nam – 
Trung Quốc; Việt Nam – Lào; Việt Nam – Cămpuchia) gắn phát triển KT – XH, kinh tế cửa 
khẩu với đảm bảo an ninh quốc phòng; (3) Hành lang hỗ trợ dọc tuyến đường Hồ Chí Minh…
Các hành lang kinh tế - đô thị chủ đạo theo hướng Bắc – Nam đóng vai trò quan trọng trong kết 
nối không gian, các vùng, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực chủ đạo và thứ cấp…tạo nên 
bộ khung xương sống, huyết mạch chính của quốc gia…

Do có vai trò, vị thế và tầm quan trọng của Hành lang kinh tế - đô thị ven biển – hải đảo, 
ở giai đoạn này Việt Nam cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống đường cao tốc Bắc Nam, tuyến cao 
tốc kết nối đường xuyên Á Thành phố Hồ Chí Minh– Phnom Penh –Bangkok; thúc đẩy phát 
triển các đô thị: Nghi Sơn (Thanh Hoá), Vinh/Cửa Lò (Nghệ An), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Huế/
Chân Mây – Lăng Cô, Đà Nẵng, Tam Kì - Chu Lai (Quảng Nam), Dung Quất (Quảng Ngãi), 
Quy Nhơn – Nhơn Hội (Bình Định), Tuy Hoà – Vũng Rô (Phú Yên), Nhà Trang – Vân Phong 
(khánh Hòa), Phan Rang – Phan Thiết (Bình Thuận)...; các điểm đô thị biển đảo (Trường Sa, 
Hoàng Sa, Cô Tô, Bạch Long Vĩ, Cồn Cỏ, Lý Sơn, Côn Đảo, Phú Quốc, Thổ Chu...)

+ Các trục hành lang theo hướng Đông – Tây: (1) Trục hành lang Côn Minh – Hà Nội 
– Hải Phòng, Lạng Sơn); (2) Trục hành lang Đông – Tây/QL19; (3) Trục hành lang QL22…
Ngoài ra còn một số trục hành lang Đông – Tây hỗ trợ khác như trục QL8, QL19, QL26…Các 
trục hành lang Đông - Tây có nhiều tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy các hoạt động kinh tế thương 
mại, tạo ra sự liên kết mạnh hay “dòng chảy” có sự lôi cuốn về nguồn lực, đầu tư trong mối 
quan hệ quốc gia và quốc tế, tạo ra cửa ngõ hướng biển hấp dẫn cho khu vực phía Tây…(Lào, 
Cămpuchia, Thái Lan, Myama…)

(vi) Các chuỗi và chùm đô thị. Tùy thuộc vào đặc điểm của điều kiện tự nhiên, các mối 
quan hệ, nguồn lực và thực trạng phát triển, tiếp tục thúc đẩy phát triển các chuỗi và chùm đô 
thị như: chuỗi đô thị Móng Cái, Hải Hà, Vân Đồn, Hạ Long, Hải Phòng, Thái Bình, Ninh Bình 
và Nam Định (thuộc vùng duyên hải Bắc bộ); Chuỗi đô thị Thanh Hóa, Sầm Sơn, Nghi Sơn, 
Cửa Lò, Vinh, Hồng Lĩnh và Hà Tĩnh (thuộc vùng Bắc Trung Bộ); chuỗi đô thị Đà Nẵng, Hội 
An, Tam Kì, Quảng Ngãi và Qui Nhơn (thuộc vùng duyên hải trung Trung bộ); Chuỗi đô thị 
Tuy Hoà, Vân Phong, Nha Trang, Cam Ranh, Phan Rang Tháp Chàm và Phan Thiết (thuộc vùng 
duyên hải Nam Trung bộ); Chùm đô thị KonTum, Playcu, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, Đà Lạt, 
Bảo Lộc (thuộc vùng Tây Nguyên); Chùm đô thị Cần Thơ, Vình Long, Cao Lãnh, Long Xuyên 
(thuộc vùng đồng bằng sông Cửu long)…
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(vii) Phát triển đô thị trung bình và nhỏ. Các đô thị trung bình và nhỏ cần tập trung khai 
thác hiệu quả và mở rộng chuỗi giá trị nông thôn – thành thị và phát triển dịch vụ. Những đóng 
góp của quá trình đô thị hóa ngoại vi cần được khai thác hiệu quả bằng cách tận dụng hạ tầng 
vùng ven đã có tại chỗ, không bê tông hóa tràn lan và phát triển theo các hướng chiến lược theo 
dạng nén, đồng thời phát triển các chuỗi giá trị gia tăng của các đô thị nhỏ trong vùng đô thị lớn. 
Các đô thị trung bình và nhỏ trong vùng khác chỉ tập trung khai thác chuỗi giá trị gia tăng sản 
phẩm nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ, du lịch.

(viii) Quy hoạch phát triển hệ thống điểm dân cư nông thôn (xã nông thôn), tăng cường 
mối liê kết đô thị - nông thôn. Trong công cuộc xây dựng Nông thôn mới, thì công tác quy 
hoạch có tầm quan trọng đặc biệt giúp hoạch định phát triển các không gian trên địa bàn xã một 
cách toàn diện, đáp ứng tốt các yêu cầu của Đảng và Chính phủ về xây dựng tam nông: “Nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là việc xây dựng nông nghiệp, nông thôn”. Nội dung của 
công tác lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới liên quan chủ yếu đến quy hoạch xây dựng, 
quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất.

Bởi vậy, quy hoạch các điểm dân cư nông thôn phải gắn với quá trình tái cơ cấu nông 
nghiệp, tổ chức lại sản xuất để có giá trị tăng cao hơn, thu nhập của người làm nông nghiệp cao 
hơn, góp phần thu hẹp khoảng cách về thu nhập, phát triển giữa người dân nông thôn và người 
dân đô thị. Cần ứng dụng mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là công 
nghệ sinh học, công nghệ thông tin vào sản xuất, quản lý nông nghiệp và đẩy nhanh CNH nông 
nghiệp, HĐH nông nghiệp, nông thôn.Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải hướng tới phát 
triển bền vững.

Đồng thời, việc quy hoạch các điểm dân cư nông thôn phải gắn với Nghị quyết số 653/2019/
UBTVQH14,ngày 12/3/2019 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 – 2021. Đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện 
sắp xếp là đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn quy 
định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

3. Quản lý phát triển bền vững Mạng lưới đô thị Quốc gia. 

Quản lý là một trong những hoạt động cơ bản nhất của con người, xét từ những phạm 
vi cá nhân, tập đoàn, quốc gia hoặc nhóm quốc gia. Quản lý đúng, khoa hoạc dẫn tới sự thành 
công, tồn tại vững chắc và phát triển, còn quản lý sai, thiếu khoa học sẽ dẫn đến sự thất bại, suy 
thoái, biến chất và đổ vỡ. Quản lý buộc con người phải biết lựa chọn giải pháp khôn khéo, xử 
lý đúng đắn thông tin và ra quyết định đúng, kịp thời. Theo đó, các nhà quản lý phải có đầy đủ 
các kiến thức về khoa học quản lý. Trong lĩnh vực quản lý để đạt được thành công thì hiểu biết 
và nắm vững các nội dung của hệ thống, mạng lưới và lý thuyết hệ thống, lý thuyết mạng lưới 
sẽ là tiền đề cơ bản để người quản lý đạt được thành công.

Mạng lưới đô thị (Urban Network) là tập hợp các đô thị trong một không gian lãnh thổ 
hoặc một vùng có ranh giới xác định cùng với mối liên hệ giữa các đô thị đó với nhau. Trong 
mạng lưới hay hệ thống đô thị thường bao gồm những đô thị lớn, cực lớn giữ vai trò là trung 
tâm động lực, các đô thị vừa và nhỏ có mối liên hệ phụ thuộc tương đối với các đô thị trung tâm. 
Về mặt chức năng, mạng lưới gồm các đô thị có chức năng (nổi bật) khác nhau như hành chính, 
công nghiệp, cảng, đầu mối giao thông, dịch vụ, du lịch, hoặc tổng hợp hay chuyên ngành vv.

https://luatvietnam.vn/hanh-chinh/nghi-quyet-1211-2016-ubtvqh13-uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-106797-d1.html
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Mạng lưới đô thị Việt Nam căn bản được phát triển và phân theo các cấp, loại đô thị, bao 
gồm 6 thành phố trung tâm quốc gia, khu vực và quốc tế (Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các 
TP Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ, 13 đô thị là trung tâm cấp vùng (Hạ Long, Việt Trì, 
Thái Nguyên, Hòa Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Vinh, Nha Trang, Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, 
Biên Hòa, Vũng Tàu và Long An); các đô thị còn lại là trung tâm của các vùng liên tỉnh, liên 
huyện, của tỉnh và huyện…Đồng thời hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh, có 
khả năng lan tỏa; trên cơ sở tạo lập các chuỗi đô thi thông minh khu vực phía Bắc, miền Trung, 
phía Nam và vùng đồng bằng sông Cửu Long, lấy Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà 
Nẵng, TP Cần Thơ làm hạt nhân, hình thành mạng lưới liên kết các đô thị thông minh (QĐ số 
950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018).  

Một câu hỏi lớn đặt ra là: Để quản lý phát triển bền vững Mạng lưới đô thị Quốc gia thì 
phải quản cái gì, quản như thế nào, đối tượng, cách tiếp cận và công cụ để quản lý, ai là người 
quản lý?

Thứ nhất, về quan điểm tiếp cận phải nghiên cứu giải quyết vấn đề một cách có căn cứ 
khoa học, hiệu quả và thực tế theo lý luận kinh điển của chủ nghĩa Mac – Lenin, sự vật luôn 
luôn tồn tại trong mối liên hệ qua lại lẫn nhau, có tác động chi phối, khống chế lẫn nhau và luôn 
biến động và thay đổi. Động lực chủ yếu của sự phát triển ở bên trong sự vật là chính (tất nhiên 
có sự tận dụng các lợi thế của môi trường). Sự tác động giữa các sự vật bao giờ cũng mang tính 
đối ngẫu, tính nhân quả. Điều này nói lên mối quan hệ biện chứng giữa các đô thị trong mạng 
lưới để tạo ra động lực phát triển chung và từng đô thị.

Thứ hai, thuyết quản lý hệ thống chú trọng tính năng động và tương tác giữa các tổ chức 
(các thành phần cấu tạo nên hệ thống) và nhiệm vụ quản lý. Nó cung cấp cho nhà quản lý một 
bộ khung để vạch chương trình hành động và dự liệu trước kết quả và hậu quả trong tương lai 
gần và xa. Nó cũng giúp duy trì sự cân đối giữa nhu cầu của các bộ phận chức năng trong hệ 
thống với nhu cầu và mục tiêu của toàn bộ hệ thống. Mỗi hệ thống có những đầu vào (inputs) 
bao gồm các luồng thông tin, nguyên liệu, vật tư, năng lượng và nhân lực; từ môi trường bên 
ngoài đi vào hệ thống và qua những quá trình biến đổi bên trong hệ thống chuyển thành sản 
phẩm và dịch vụ ở các đầu ra (outputs) của hệ thống. Khi hệ thống hoạt động, các thông tin 
được phản hồi (Feedback), và đó là chìa khóa để kiểm soát hệ thống phục vụ việc đánh giá và 
điều chỉnh khi cần thiết.

Thứ ba, mạng lưới đô thị Việt Nam bản chất là một hệ thống được nâng cao, trên cơ sở các 
“nút” mạng lưới là các đô thị để tạo nên các “mắt” của toàn bộ mạng lưới (tương tự mỗi đô thị 
là một tổ chức trong hệ thống). Do vậy việc quản lý mạng lưới đô thị, về nguyên tắc cũng dựa 
vào thuyết quản lý hệ thống để vận hành nhưng có quan tâm hơn tới mối liên kết, sự tác động 
qua lại giữa các đô thị, có sự điều tiết, phân phối lại nguồn lực để mạng lưới luôn bền chắc về 
mọi phương diện, mang tính bao trùm, tổng thể.

Thứ tư, cần xây dựng Cơ chế quản lý mạng lưới đô thị quốc gia trên cơ sở Luật Quy 
hoạch, Xây dựng, Quản lý phát triển đô thị và hệ thống văn bản quy phạm (Luật, Nghị định, 
Thông tư, TCQC), các Nghi quyết, Chương trình, Quy hoạch, Kế hoạch của Đảng và Chính 
phủ có liên quan...trong quá trình đô thị hóa, CNH – HĐH đất nước. Đây chính là công cụ quan 
trọng để quản lý mạng lưới đô thị Việt Nam.
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Thứ năm, quản lý lưới mạng lưới đô thị theo Mô hình tầng bậc từ cấp tỉnh, cấp vùng, liên 
vùng (hoặc khu vực) và ở cấp Quốc gia. Xây dựng mô hình quản lý có tính kết nối, liên thông 
trên cơ sở hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch xây dựng phát triển đô thị. Được sự ủy 
quyền của Thủ tướng Chính Phủ, Bộ Xây dựng là cơ quan thường trực để quản lý mạng lưới đô 
thị quốc gia từ quy hoạch, xây dựng và quản lý phát triển bền vững đô thị theo tinh thần NQ 06 
cảu Bộ Chính Trị...

4. Thay cho lời kết. 

Sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản 
lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Để tiếp tục đẩy nhanh 
tốc độ và nâng cao chất lượng đô thị hoá, phát triển đô thị bền vững theo tinh thần Nghị quyết 
06 của Bộ Chính trị, thời gian tới cần sớm cụ thẻ hóa bằng Chương trình hành động quốc gia 
thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô 
thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu 
bản sắc; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện 
đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển hệ thống đô thị bền vững 
theo mô hình mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống 
nhất, cân đối giữa các vùng, miền; hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh 
kết nối với khu vực và thế giới; tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, 
chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô 
thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Luật Quy hoạch, số 21/2017/QH14 của Quốc hội.
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Luật Quy hoạch, số 35/2018/

QH14 của Quốc hội.
3. Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ “Qui định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Quy hoạch”.
4. Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
5. Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24-1-2019 về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045/Bộ Chính trị (khóa XII).
6. Quyết định số 950/QĐ – TTg, ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát 

triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.
7. Ngiên cứu Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (VIUP)
8. Điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 

và tầm nhìn đến năm 2050/QĐ số 445/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ.
9. Đề tài “NC đổi mới toàn diện công tác lập Quy hoạch đô thị ở Việt Nam”. Mã số 24/15-ĐTĐL.

CN –CNN/Viện Quy hoạch Đô thị Nông thôn Quốc gia (VIUP)
10. Thực tiễn lí luận phê bình và quy hoạch đô thị, nông thôn ở Việt Nam/TS Trương Văn Quảng 

(VUPDA)
11. Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thì kì 2011 – 2020 và tầm nhìn đến 2050/QĐsố 1393/

QĐ-TTg.
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ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HƯỚNG ĐẾN THÀNH PHỐ TOÀN CẦU

Ông Nguyễn Thanh Nhã 
Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP Hồ Chí Minh

Công tác Quy hoạch ngày nay được quan tâm và mang nội hàm quan trọng trong quản lý, 
phát triển kinh tế xã hội, vùng, lãnh thổ và đô thị. 

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, quản lý và 
phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã được quán triệt 
sâu rộng tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời công tác xây dựng, triển khai kế hoạch thực 
hiện nghị quyết đã được thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai đồng bộ. Về mặt quy hoạch, 
quan điểm nhất quán là đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp lập đồ án quy hoạch, bảo đảm 
tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm. 
Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng cập nhật tiến bộ thế 
giới, phát triển có tính tiên phong, đô thị phát triển xanh, văn minh, giàu bản sắc; dẫn dắt các 
hoạt động đổi mới sáng tạo, có khả năng tự hồi phục, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, 
chống thiên tai và dịch bệnh. Quy hoạch cần đảm bảo yêu cầu kết hợp đồng bộ và hài hoà giữa 
cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị với phát triển các đô thị mới, với kiến trúc đô thị hiện đại, 
giàu bản sắc, các yếu tố văn hóa đặc trưng được giữ gìn và phát huy; phát triển mạnh mẽ liên 
kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị. 

Công tác rà soát, điều chỉnh, lập mới, và tổ chức thực hiện quy hoạch tại thành phố Hồ 
Chí Minh đang được triển khai khẩn trương, đồng bộ. Nhiều kết quả thực thi rất có giá trị, đóng 
góp hữu ích cho tăng trưởng kinh tế, tạo ra không gian và mạng lưới hạ tầng cho các hoạt động 
của địa phương.

Là một bước cụ thể hóa sau quy hoạch thành phố (quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội 
như trước đây), quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng đã trở thành công cụ tích cực cho quản 
lý và phát triển, đặc biệt là quy hoạch chung. Đánh giá quá trình lập và thực thi theo hệ thống 
các đồ án quy hoạch này được thực hiện định kỳ, để từ đó có những điều chỉnh, bổ sung cần 
thiết, hướng đến những mục tiêu mới, chủ động và kịp thời có đối sách với những thách thức 
lẫn cơ hội.

I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUY HOẠCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

1. Quy hoạch chung Thành phố Hồ Chí Minh qua các giai đoạn:

Từ ngày hình thành đến nay, Thành phố đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển mở rộng. 
Song về mặt quy hoạch và thiết kế xây dựng đô thị, chỉ có đề án Coffin vào cuối thế kỷ 19 quy 
hoạch cho một thành phố Sài Gòn với 500.000 dân là hoàn chỉnh, hệ thống hơn cả. Trên cơ sở 
đề án quy hoạch này, Sài Gòn đã được xây dựng thoáng, đầy sức sống với thời gian, cùng với 
một số công trình kiến trúc đặc sắc, trở thành di sản quý và bộ mặt nổi bật, có một thời được 
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mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông - phần lớn tập trung ở quận 1, quận 3. Thành phố  Sài Gòn 
đã tự phát “bành trướng”, mở rộng để kết nối với 2 đô thị kế cận trước đây: Chợ Lớn và Gia 
Định, cộng thêm một phần đất của các tỉnh xung quanh hình thành một đô thị lớn có diện tích 
trên 2.000 km2, trên 8 triệu dân như ngày nay. Sự phát triển thực tế đã vượt xa những dự định 
ban đầu  nhất là về mặt xây dựng kết cấu hạ tầng, nên Thành phố đang gặp phải nhiều vấn đề về 
tổ chức và quản lý đô thị, trong cải thiện môi trường và điều kiện sinh sống cho dân cư.

Giai đoạn sau 1975, thành phố đã trải qua các quá trình tổ chức các đồ án quy hoạch tổng 
thể như sau:

Năm 1985 – 1992, Thành phố đã cố gắng và sớm tổ chức quy hoạch tổng thể mặt bằng 
xây dựng: 1982 - 1985 xây dựng Luận chứng kinh tế kỹ thuật (TEO) 

Năm 1993: Quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng, đã được chính phủ phê duyệt vào 
tháng 01 năm 1993.

Năm 1998: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng phê duyệt vào ngày 10 
tháng 7 năm 1998.

Năm 2010: Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng phê duyệt vào ngày 06 
tháng 01 năm 2010.

QHC phê duyệt 1993 QHC phê duyệt 1998 QHC phê duyệt 2010

Hình 1. Bản đồ QHC TP. HCM được duyệt qua từng thời kỳ (1993 - 1998 - 2010)
(Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng Thành phố)

2. Một vài đặc điểm:

- Quá trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn vừa qua đã trải qua 
không ít khó khăn, thách thức, song đã đạt được nhiều thành tựu về mọi phương diện, góp phần 
quan trọng làm thay đổi diện mạo Thành phố, tạo cơ sở cho sự phát triển không ngừng về kinh 
tế - xã hội và cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân. 

- Thành phố đã quan tâm thực hiện Quy hoạch phát triển đô thị trong tổng thể quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội Thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2025, tích cực chỉnh trang khu 
vực đô thị hiện hữu; cơ bản phủ kín quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000; điều chỉnh quy hoạch 
tổng thể phát triển đô thị phù hợp với điều kiện, đặc điểm Thành phố, gắn kết với vùng kinh tế 
trọng điểm phía Nam và vùng Đông Nam Bộ; gắn quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị với 
quy hoạch phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch 
ngành – lĩnh vực. 
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- Các chỉ tiêu chủ yếu: 1

- Mô hình phát triển: 

Theo Quyết định 24/QĐ-TTg: Mô hình phát triển của Thành phố theo mô hình tập trung 
- đa cực, khu vực trung tâm là khu vực nội thành với bán kính 15 km và 4 cực phát triển. 

Chiến lược phát triển của Thành phố vẫn theo đúng mô hình định hướng phát triển đã đề 
ra. Tuy nhiên, thực tế không thực hiện được do việc triển khai đầu tư xây dựng các trung tâm 
cấp thành phố và đô thị vệ tinh chưa hình thành nên khu trung tâm hiện hữu vẫn tiếp tục quá 
tải, tiếp tục phát triển đô thị theo mô hình khu trung tâm (trung tâm hiện hữu và phát triển theo 
kiểu “vết dầu loang”). 

Hình 2. Sơ đồ minh họa 4 hướng phát triển của thành phố Hồ Chí Minh
(Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng)

1 a. Chỉ tiêu kinh tế xã hội: Tăng trưởng kinh tế: Bình quân giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng trưởng đạt 
9,6%, thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn 2011 - 2015 là 12% nhưng vẫn cao hơn mức tăng 
trưởng của cả nước là 5,8%.  Tốc độ tăng trưởng của TP. HCM GRDP đã giảm mạnh, xuống còn 7,21% 
giai đoạn 2011-2015 và tính cho cả giai đoạn 2011-2019 là 7,31%.  Đánh giá lại GRDP, tốc độ tăng 
trưởng của cả 3 khu vực (dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông – lâm – thủy sản) đều giảm.
b. Chỉ tiêu đô thị: hạ tầng xã hội
Giáo dục: 100% quận - huyện đã hoàn tất quy hoạch chi tiết mạng lưới trường học, xác định được diện tích đất cụ 
thể để xây dựng các loại hình trường theo yêu cầu phát triển giáo dục - đào tạo của địa phương đến năm 2020.  Cơ 
sở vật chất trường học vẫn không đáp ứng đủ so với nhu cầu học tập trên địa bàn thành phố.
Y tế: Số giường bệnh/vạn dân: đã đạt 42 giường/vạn dân nhưng diện tích trung bình của 1 giường bệnh đã tăng dần 
do nhiều công trình xây dựng mới bệnh viện theo chuẩn quốc gia về diện tích giường bệnh.
Văn hóa - Thể dục thể thao: Đến nay, toàn thành phố đã có 125 công trình, địa điểm được quyết định xếp hạng 
di tích và còn 168 công trình, địa điểm đủ tiêu chuẩn xếp hạng Di tích Lịch sử - Văn hóa trên địa bàn thành phố 
(theo Quyết định số 5360/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện kiểm kê di 
tích Lịch sử - Văn hóa trên địa bàn Thành phố)
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- Cấu trúc đô thị: Phân vùng phát triển và các khu đô thị:

+ Khu nội thành cũ: cơ bản phát triển phù hợp với định hướng phát triển đô thị với đầy 
đủ công cụ pháp lý làm cơ sở quản lý. 

+ Khu nội thành phát triển: Các Khu đô thị phía Đông – Bắc/các Khu đô thị phía Nam: đã 
hoàn tất phủ kín QHPK 1/2000. Đã hoàn thiện cơ bản lĩnh vực hạ tầng đô thị. Chưa xây dựng 
hoàn thiện các trung tâm cấp khu vực (ngoại trừ Khu đô thị Thủ Thiêm và khu A thuộc khu đô 
thị Nam TP).

+ Vùng phát triển công nghiệp: Khu công nghiệp, Khu chế xuất/Cụm công nghiệp tập 
trung đã hình thành theo quy hoạch nhưng chưa lấp đầy.

+ Vùng sinh thái du lịch: Đã triển khai lập và mời gọi đầu tư nhưng chậm triển khai.

+ Vùng nông nghiệp kết hợp vành đai sinh thái: Quỹ đất sản xuất nông nghiệp đang giảm 
tại huyện Củ Chi, Hóc Môn và huyện Bình Chánh.

+ Khu dân cư nông thôn: Thành phố đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây 
dựng nông thôn mới;

+ Vùng bảo tồn thiên nhiên: Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ với vùng lõi 
được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thành phố đã phát triển theo đúng Chiến lược đã đề ra thông qua các chủ trương, đường 
lối và chính sách rất cụ thể. TP. HCM luôn khẳng định được những lợi thế cạnh tranh tuyệt đối 
về Giáo dục, Khoa học, công nghê cao, Trí tuệ nhân tạo, nhân lực,.. 

Tuy nhiên, xét về mặt tổng thể, hiện nay TP. HCM chưa xứng với vai trò, vị trí của hạt 
nhân trung tâm Vùng. Liên kết Vùng giữa TP. HCM ngày càng yếu do hệ thống giao thông vùng 
đầu tư quá ít và thiếu đồng bộ trầm trọng. Bản thân từng khu vực (từng tỉnh) sẽ tự tập trung phát 
triển các thế mạnh vốn có của mình mà không dựa trên tổng thể vùng, nên không thể phát huy 
sức mạnh tổng thể Vùng.

3. Một số vấn đề đặt ra:

a. Vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh trong liên kết vùng và đô thị hóa

Quy hoạch xây dựng vùng TP. HCM đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 đã góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế - Xã hội toàn vùng, là công cụ quản lý phát triển không gian toàn 
vùng, đã triển khai các dự án về hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên kết vùng, giúp cho các 
tỉnh thành trong vùng có được một tầm nhìn chiến lược chung.  

Đối chiếu với những gì đã thực hiện, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ được vị trí trung 
tâm nhưng chưa thực sự nổi bật, khả năng cạnh tranh và vị thế so với quốc tế còn hạn chế. Là 
trung tâm của vùng Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố khai thác tốt nguồn lực về con người 
và tài nguyên tự nhiên, tăng cường hạ tầng khung thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển TP.HCM 
là trung tâm trí thức. Thành phố đã từng bước định hướng phát triển các công nghiệp sạch không 
gây ô nhiễm môi trường, có công nghệ hiện đại, hàm lượng khoa học cao và giá trị gia tăng lớn.

Đô thị hóa (dân số và đất đai): tốc độ đô thị hóa tự phát cao không theo định hướng (tại 
các hướng phát triển phụ) là do phát triển tự phát các khu dân cư ven các khu công nghiệp, hạn 
chế về công tác quản lý.
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TP. HCM xác định phát triển theo Mô hình tập trung, đa cực nhằm một mặt phát triển 
thành phố, vừa giảm áp lực cho khu trung tâm hiện hữu vốn đang quá tải.  Tuy nhiên, tất cả chỉ 
dừng lại ở bước lập quy hoạch, vấn đề kêu gọi đầu tư xây dựng, triển khai dự án đã gặp rất nhiều 
khó khăn và gần như chưa một đô thị nào được xây dựng trong hơn 10 năm qua. Qua rà soát, 
thực tế phát triển đô thị vẫn tập trung ở khu vực trung tâm hiện hữu, khu nội thành cũ lan rộng 
ra. Trong khi các đô thị vệ tinh, các trung tâm cấp thành phố ở các hướng phát triển chưa được 
đầu tư để hình thành các cực thu hút theo quy hoạch.  

b. Vấn đề dự báo quy mô dân số và phân bố dân cư, lao động

Sự phát triển đô thị và dân số của TP.HCM diễn ra từ năm 2010 đến nay cho thấy những 
dự đoán và định hướng về gia tăng dân số và phân bố dân cư của đồ án QHC TP và các đồ án 
Quy hoạch chung xây dựng quận – huyện có những điểm phù hợp và cả không phù hợp so với 
thực tế. Một mặt, dự báo về mức tăng dân số của toàn Thành phố khá chính xác so với diễn biến 
thực tế (năm 2019: 8.993.082 người, sẽ đạt mức từ 10,18 triệu đến 10,53 triệu người vào năm 
2025 so với dự báo trong đồ án là 10 triệu). Trong khi đó, sự phát triển đô thị và phân bố dân cư 
có rất nhiều điểm khác biệt giữa định hướng quy hoạch và thực tế vì những nguyên nhân sau:

- Tình hình phát triển dân số: do yếu tố dịch chuyển cơ cấu kinh tế xã hội giữa các hướng 
phát triển ảnh hưởng đến tỷ lệ tăng dân số cơ học cao, trong khi tỷ lệ dân số tăng tự nhiên có xu 
hướng chững lại.

- Về phân bổ dân cư: phân bổ dân cư không đồng bộ tại các khu vực (nội, ngoại thành) là 
do chưa chủ động nguồn lực đầu tư hạ tầng, nhu cầu phủ kín quy hoạch phân khu để phục vụ 
công tác quản lý đô thị, quy mô dân số vượt xa dân số dự báo và phân bổ không cân đối theo 
định hướng QHC.

c. Thích ứng với những cơ hội và thách thức

Quy hoạch phát triển không gian TP.HCM được định hướng bởi nhiều bản quy hoạch, 
từ quy hoạch xây dựng vùng TP.HCM cho đến quy hoạch chung TP.HCM (theo Luật Quy 
hoạch đô thị 2010), quy hoạch TP.HCM (theo Luật Quy hoạch 2017), quy hoạch kinh tế-xã hội 
TP.HCM (lần này sẽ được tích hợp trong bản quy hoạch TP.HCM vừa nêu. 

Đối chiếu các bản quy hoạch vừa nêu hiện hành với bối cảnh toàn cầu những năm gần 
đây, rõ ràng là có những thách thức và cơ hội đã dần trở nên rõ nét hoặc hết sức đột ngột gây tác 
động, biến chuyển kinh tế toàn cầu. Chẳng hạn như:

- Biến đổi khí hậu: là xu thế đang dần rõ ràng toàn cầu với những hiện tượng thời tiết 
cực đoan, diễn biến khí hậu khó đoán định, ngập lụt, xâm nhập mặn và đảo nhiệt đô thị trở nên 
nghiêm trọng hơn; trong khi bản Quy hoạch chung TP.HCM hiện hành, được duyệt năm 2010, 
chỉ mới sơ bộ dự liệu mực nước biển tăng trong nội dung quy hoạch cao độ nền, chưa đưa kịch 
bản biến đổi khí  hậu quốc gia vào nghiên cứu, lựa chọn đưa ra quyết định về hướng phát triển, 
mô hình phát triển thành phố theo hướng thích ứng biến đổi khí hậu.

- Đại dịch Covid-19: hơn 2 năm đại dịch vừa qua đã đặt ra bài toán mới cho các đô thị lớn 
trên thế giới, thậm chí làm thay đổi một số lý thuyết, quan điểm về quy hoạch đô thị… Những 
bản quy hoạch hiện hành nêu trên, kể cả Quy hoạch xây dựng Vùng TP.HCM được phê duyệt 
gần nhất (năm 2017) cũng trước Covid-19. Dễ nhận thấy yêu cầu đánh giá, điều chỉnh một số định 
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hướng quy hoạch sử dụng đất và không gian Thành phố để ứng phó với những thay đổi bất ngờ 
trong tương lai.

- Không gian kinh tế toàn cầu và khu vực: thời gian gần đây cho thấy kinh tế thế giới và 
khu vực có những biến đổi sâu sắc; cán cân cạnh tranh giữa các thành phố lớn có sự thay đổi, 
sắp xếp lại… trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, tài chính và chiến tranh ở các khu vực. 

Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Thành phố Hồ Chí Minh có những nhìn nhận lại 
vị trí, vai trò của mình trong khu vực; đặt trong những chuyển biến mới trong định hướng quy 
hoạch phát triển thành phố để gia tăng sức cạnh tranh, hướng tới tầm nhìn vươn lên thành một 
hub quốc tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và toàn cầu.

II. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HƯỚNG ĐẾN THÀNH PHỐ TOÀN CẦU

1. Một số quan điểm về Thành phố toàn cầu

Nói về thành phố toàn cầu, cần phải nhắc đến vấn đề hội nhập toàn cầu. Đây không chỉ là 
một hiện tượng mà còn là một xu hướng phổ biến bắt đầu từ sau thời hậu chiến với khối lượng 
hàng hóa, dịch vụ và đầu tư giữa các quốc gia tăng từ 5 nghìn tỷ USD năm 1990 lên 30 nghìn 
tỷ USD năm 2014, tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu tăng từ 24 phần trăm đến 39 phần trăm cho 
thấy bản chất của trao đổi toàn cầu có khuynh hướng chuyển dịch mạnh. Các thành phố trên thế 
giới cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng ngày càng lớn từ vấn đề hội nhập toàn cầu. 

Quá trình toàn cầu hóa trong thị trường lao động, thương mại đã góp phần gây ra những 
bất ổn về kinh tế và gia tăng bất bình đẳng trong một quốc gia. Hội nhập toàn cầu sẽ vẫn tiếp 
tục diễn ra với tốc độ ngày càng nhanh, yêu cầu các thành phố phải kịp thời thích ứng và tận 
dụng triệt để cơ hội. 

Ngày nay, thế giới đang chứng kiến một mạng lưới các thành phố rộng lớn và phức tạp 
với các thành viên tham gia vào chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế, dịch vụ, con người, vốn và ý 
tưởng với những đóng góp đặc biệt tạo cơ hội và kích thích tăng trưởng toàn cầu. Trên cơ sở đó, 
khái niệm Thành phố toàn cầu được đưa ra từ quá trình chuyển đổi nền kinh tế thế giới trong 
bối cảnh toàn cầu hóa, trong đó, nền kinh tế thế giới không đơn thuần được tập trung tại một 
vài các khu vực trung tâm tài chính trọng điểm cổ điển như New York, London hay Tokyo; mà 
được định hình bởi mạng lưới các thành phố có luồng giao thương liên kết toàn cầu.

Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã nỗ lực định nghĩa, mô tả tính chất các thành phố toàn 
cầu nhằm đưa ra định hướng phát triển phù hợp với nguồn lực địa phương. Một số các tiêu chí, 
chỉ số, tiêu chuẩn được đưa ra nhằm định hình hình mẫu thành phố toàn cầu, trong đó đặc biệt 
cần thể hiện các tính chất cơ bản gồm đặc trưng chuỗi giao thương (tradable cluster), tính sáng 
tạo (innovation, talent) và kết nối hạ tầng (infrastructure connectivity). Tuy nhiên, các nghiên 
cứu cũng chỉ ra, không nhất thiết có một hình mẫu nhất định cho các thành phố toàn cầu, mà bản 
thân giá trị đặc trưng của các địa phương định hình lợi thế cạnh tranh và vị thế của mỗi thành 
phố trong chuỗi liên kết toàn cầu. …

Nhìn chung, động lực thúc đẩy sự hình thành của các thành phố toàn cầu được cho là 
nằm ở bối cảnh đô thị hóa, toàn cầu hóa và chuyển đổi công nghệ. Đó là đặc trưng của xã hội 
đương đại hiện nay, xuất phát từ sự phát triển và biến đổi đồng bộ của các hình thức kinh tế, 
trong đómôi trường đô thị tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự vận hành của các ngành kinh tế. 
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Một số nội dung chủ yếu thể hiện tại các Thành phố toàn cầu:

- Quan hệ đối tác đô thị toàn cầu

- Bổ sung không gian đô thị để xã hội có được khoảng cách an toàn

- Thúc đẩy phát triển Đô thị nén.

- Lập kế hoạch tương lai cho hệ thống giao thông công cộng

- Các thành phố toàn cầu là nơi đổi mới, tự động hóa, số hóa và “công việc của tương lai”.

- Phản ứng của các thành phố đối với sự phân hóa kỹ thuật số và môi trường.

- Hướng tới đổi mới có trách nhiệm

Tài liệu nghiên cứu của viện Brookings cho thấy nhiều thành phố trong số những thành 
phố lớn trên thế giới đóng vai trò là tâm điểm của nền kinh tế quốc gia của nó khi các quốc gia 
tự do hóa thị trường cho các luồng thương mại, đầu tư. Các chỉ số đang được quan tâm và sử 
dụng để đánh giá, đo lường mức độ toàn cầu gồm có:

(i) Dòng vốn FDI

(ii) Sản lượng toàn cầu

(iii) Trường đại học nghiên cứu

(iv) Bằng sáng chế

(v) Cổ phiếu đầu tư mạo hiểm

(vi) Sân bay theo lưu lượng hành khách (quốc tế)

(vii) Số doanh nghiệp cấp độ toàn cầu đồn trú 

(viii) Giá trị tạo ra bởi khu vực dịch vụ - số doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 2

Trong đó nhóm từ (vi) đến (viii) có yếu tố liên quan nhiều đến cấu trúc đô thị, không gian 
địa lý, sự tập trung của các hoạt động đô thị để có thể hình thành các chuỗi kết nối (clusters).

2. Thành phố toàn cầu và tính sáng tạo:

Nhìn từ cả 2 phía, thành phố toàn cầu cần các đặc tính để được hình thành, nhưng ngược 
lại, từ những đặc tính đó thì cũng hình thành tính toàn cầu cho một thành phố (đương nhiên là 
thành phố này đã phải là những trung tâm lớn của quốc gia):

Thu hút tài năng (Talent magnets) 

Lực lượng đông đảo dân số trẻ, năng động có trải nghiệm đa quốc gia được thu hút tại các 
thành phố có môi trường sống đầy đủ các yếu tố phục vụ cuộc sống, làm việc và giải trí. 

Sáng tạo và chuyển đổi (innovative & transformative)

Các khu vực có sự tập trung giao lưu, trao đổi, tương tác ý tưởng sáng tạo, là môi trường 
thuận lợi cho các hoạt động khởi nghiệp và sản sinh ra sáng kiến, học tập và trao đổi. 

2 Brookings
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Hệ sinh thái (eco-systemssytems)

 Các chuỗi thành phố, đô thị lớn đi đầu trong nghiên cứu và phát triển đang là điểm tập 
trung của các trường đại học và có mối liên kết chặt chẽ với mạng lưới doanh nghiệp và cơ sở 
học thuật với nhiều điều kiện thuận lợi cho việc nghiên cứu, sáng tạo và chia sẻsẽ kiến thức. 

Môi trường đầu tư mạo hiểm (Venture Capital Hotbeds)

Thị trường với điều kiện thuận lợi thu hút vốn đầu tư vào doanh nghiệp, doanh nghiệp 
khởi nghiệp (startups) và nghiên cứu phát triển (R&D).

3. Định hướng trở thành thành phố toàn cầu đối với Thành phố Hồ Chí Minh

Bối cảnh quốc tế và trong nước

Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động lớn đến quy hoạch đô thị nhờ các giải pháp công 
nghệ đồng bộ. Trí tuệ nhân tạo đang đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ, thay thế nhiều công 
việc thủ công, tốn sức lao động. Trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tạo ra tư duy mới của đô thị; giúp đem 
đến những hiểu biết sâu sắc, phân tích chính xác và cung cấp thông tin đáng tin cậy từ hạ tầng 
dịch vụ đô thị.

Một số mô hình kinh tế mới và những chuyển biến sau đại dịch Covid 19 làm thay đổi 
nhiều mô hình kinh tế truyền thống.  Mô hình kinh tế tuần hoàn chú trọng việc quản lý và tái tạo 
tài nguyên theo một vòng khép kín nhằm tránh tạo ra phế thải. Việc tận dụng tài nguyên được 
thực hiện bằng nhiều hình thức như sửa chữa (repair), tái sử dụng (reuse), tái chế (recycle), và 
thay vì sở hữu vật chất thì hướng đến chia sẻ (sharing) hoặc cho thuê (leasing)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020-2025) xác định 
mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại, thành phố văn hóa, 
đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000 USD, là trung tâm 
về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ và văn hóa của khu vực Đông Nam Á.

Thành phố đã có những bước tiến lớn trong việc nối kết với quốc tế, mở rộng tham gia 
những chuỗi giá trị toàn cầu. Có thể thấy thông qua hoạt động đầu tư từ nước ngoài, gia tăng 
nhiều tuyến hàng không, đường biển đi và đến nhiều thành phố lớn của khu vực hoặc thế giới; 
số lượng doanh nghiệp sản xuất, tư vấn lớn nước ngoài đặt trụ sở và dần mở rộng qui mô thị 
trường; xuất nhập khẩu tăng đều qua thời gian, v.v…

Tầm nhìn về một thành phố có khả năng trở thành toàn cầu và vai trò quan trọng trong 
khu vực

Theo Điều chỉnh Quy hoạch vùng TP. HCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (ngày 22/12/2017), tầm nhìn phát triển vùng TP.HCM 
và mô hình phát triển vùng như đồ án đề xuất là “tập trung đa cực” tiếp nối từ Quy hoạch vùng 
năm 2008 và được điều chỉnh theo hướng thu gọn và nén hơn quanh các cực tăng trưởng trọng 
điểm và các trục hành lang phát triển kinh tế, nhằm sử dụng hiệu quả hơn quỹ đất và tài nguyên, 
thích ứng biến đổi khí hậu.

Cách tiếp cận của đồ án điều chỉnh này là quan điểm phân chia các tiểu vùng theo điều 
kiện tự nhiên, đặc điểm văn hóa-xã hội và tiềm năng, đặc điểm phát triển kinh tế; trong đó đặc 
biệt là khái niệm “vùng đô thị trung tâm”, bao gồm đô thị hạt nhân TP. HCM và vùng phụ cận 
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liền kề (bao gồm các đô thị liền kề ở các tỉnh thành kế cận). Mô hình “vùng đô thị trung tâm” 
này hướng tới việc quy hoạch liên kết chặt chẽ trong “vùng đô thị trung tâm” về cấu trúc đô 
thị, cơ sở hạ tầng; xác định được phạm vi giới hạn của khu vực tập trung đô thị và đô thị hóa.

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang đứng 
trước nhiều thách thức về phát triển.  Mười năm vừa qua, không gian kinh tế và định cư của 
thành phố đã mở rộng lan tỏa và kết nối với các đô thị trong vùng thành một chùm đô thị cùng 
sự dịch chuyển của nhiều khu công nghiệp, ngành sản xuất và hệ thống logistics. Các trung tâm 
sản xuất mới và hành lang tăng trưởng đô thị - công nghiệp đang và sẽ phát triển lan tỏa nhanh 
hơn khi các dự án hạ tầng quốc gia đi vào hoạt động (sân bay quốc tế, cảng nước sâu, đường 
cao tốc). Tầng lớp trung lưu mở rộng, dân số trẻ có kỹ năng cao sẽ hấp thụ và thúc đẩy chuyển 
đổi nền kinh tế số. Công nghệ và dữ liệu thúc đẩy việc cung ứng và tiêu thụ các dịch vụ (ăn 
uống, mua sắm, đi lại, du lịch, học hành, chăm sóc sức khỏe, và giải trí) theo cách mới.  Nhiều 
thay đổi sẽ tiếp tục tác động lên sự phát triển về kinh tế vùng TP.HCM như chính sách của địa 
phương trong vùng, chính sách của Bộ/ngành Trung ương, luật chơi mới trong giai đoạn đảo 
ngược toàn cầu hóa do cạnh tranh nước lớn, và biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đây cũng là một bước chuẩn bị bài bản để tạo tiền đề cho việc hình thành những chức 
năng mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dẫn đến các cơ hội thu hút, gia tăng hoạt động đầu tư 
nước ngoài, kéo theo hàng loạt những yếu tố như phần trên đã phân tích, bao gồm lực lượng 
chuyên gia nước ngoài, các hoạt động dịch vụ doanh nghiệp, tài chính – bảo hiểm, hàng không, 
xuất nhập khẩu… Kết quả là tăng tính kết nối với toàn cầu.

4. Bài toán quy hoạch cho Thành phố Hồ Chí Minh với các yếu tố toàn cầu:

Phù hợp với tình hình thực tiễn phát triển của thành phố trong các chương trình như Xây 
dựng chính quyền đô thị, điện tử; Xây dựng đô thị thông minh, trí tuệ nhân tạo; Định hướng 
phát triển mô hình kinh tế biển và phát triển hệ sinh thái dịch vụ Logistic; Phát triển đô thị sáng 
tạo tương tác cao phía Đông; Nghiên cứu chuyển đổi và phát triển vùng ven đô (đề án chuyển 
“Huyện thành Quận hoặc Thành phố”): Phát triển không gian ngầm v.v… là một số các định 
hướng quan trọng trong điều chỉnh QHC TP.

a. Định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ làm nền tảng cho sức cạnh tranh của 
TP.HCM hướng tới Thành phố toàn cầu

Các ngành dịch vụ chủ lực ở TP.HCM và vùng cần thích ứng với xu hướng phát triển của 
công nghệ, đáp ứng yêu cầu và trình độ phát triển của thị trường, khai thác hiệu quả cấu trúc 
định cư và cấu trúc kinh tế mới của vùng.  Nền kinh tế dịch vụ sẽ chuyển đổi và mở rộng nhanh 
hơn cùng quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế

Nhu cầu đi lại của hành khách sẽ tăng nhanh trên trục hướng tâm và nhu cầu hàng hóa 
tăng nhanh ở đường vành đai, đường kết nối các trung tâm logistics.  Cấu trúc vùng mới phải 
đáp ứng thách thức về giảm cự ly di chuyển và thời gian đến nơi làm việc, đặc biệt là giữa trung 
tâm và khu vực tăng trưởng nhanh, trên một số hướng phát triển chiến lược. 

Hệ sinh thái đô thị vùng lõi (TP.HCM) cần điều chỉnh để duy trì vai trò dẫn dắt sự phát 
triển vùng; thành phố có lợi thế tự nhiên từ quy mô, tính đa dạng, và hiệu quả của hệ sinh thái 
đô thị, kết nối du lịch và thương mại với thị trường quốc tế, và đặc biệt là trung tâm tài chính 
quốc gia và vùng.  
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Tập trung vào ‘làm tổ’ cho các doanh nghiệp đầu đàn, có khả năng tạo sự hấp dẫn theo 
chùm và lan tỏa cao

Chủ động chuyển đổi các quỹ đất dành cho công nghiệp 2.0, logistics 2.0 sang công 
nghiệp 4.0, thương mại điện tử, và dịch vụ số.

b. Phát triển đô thị sáng tạo tương tác cao: 

Đô thị sáng tạo tương tác cao là các khu vực đô thị phát triển theo các cụm ngành kinh tế, 
tập trung trong một không gian địa lý. Bằng cách thu hút, bố trí các viện nghiên cứu, các ngành 
hoạt động công nghiệp, nuôi dưỡng những mạng lưới sản xuất và hợp tác trong một không gian 
gần gũi về khoảng cách, những kết quả mới - điều mà được tạo ra bằng sự tương tác và thành 
công của mỗi cá thể - sẽ dẫn đến những ý tưởng mới, sự ra đời của việc làm kiểu mới, và sự 
đột phá về kinh tế cho Thành phố. Sự phổ biến của các sáng kiến thành phố thông minh, đô thị 
sáng tạo trên khắp thế giới là một phần trong chiến lược của các chính phủ để thu hút đầu tư và 
phát triển.

Chiến lược phát triển Khu đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí 
Minh sẽ tạo cơ hội mạnh mẽ có thể thúc đẩy phát triển nhanh bên kinh tế bằng cách khai thác 
các mạng lưới xã hội - kinh tế sáng tạo có chiều sâu tại những Trung tâm đổi mới sáng tạo và 
những hệ sinh thái kinh tế đa lĩnh vực. Theo đó, mục tiêu cốt lõi nhằm phấn đấu đưa Khu vực 
phía Đông trở thành hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của Thành phố 
và khu vực dựa trên nền tảng phát triển mũi nhọn là nền kinh tế tri thức và hợp tác phát triển.

5. Một số giải pháp kiến nghị bước đầu

Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, giải pháp thực hiện của Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 
24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, để phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh bền vững, góp 
phần vào sự nghiệp phát triển của Thành phố cũng như của cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh 
đề xuất một số định hướng giải pháp quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch, hướng tới một 
một thành phố toàn cầu như sau:

•	Xây dựng cơ chế, chính sách thu hút, phối hợp và phát huy nguồn lực đầu tư và phát 
triển đô thị

•	Đổi mới công tác quy hoạch, xây dựng, cải tạo chỉnh trang và quản lý phát triển đa dạng 
các hình thái và khu vực đặc thù 

•	Phát triển mạng lưới đô thị của Thành phố và vùng Thành phố với cấu trúc và quy mô 
phù hợp với nguồn lực thực tế, hướng tăng trưởng xanh, bền vững, có khả năng chống chịu và 
tự hồi phục

•	Xây dựng công cụ quản lý phát triển Thành phố hiện đại, khai thác hiệu quả công nghệ 
như một phần của nền tảng văn hóa sáng tạo
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QUY HOẠCH CHO GIAI ĐOẠN QUÁ ĐỘ:  
KINH NGHIỆM CỦA VÙNG ÎLE-DE-FRANCE VÀ TRIỂN VỌNG  

ÁP DỤNG CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Ông Emmanuel CERISE
Giám đốc PRX-Vietnam

Hầu hết các đô thị Việt Nam hiện này đều đang phải đối mặt với một thực trạng lãng phí 
nguồn lực đất đai khi nhiều quỹ đất đã được giao cho các dự án đô thị lớn, nhưng không được 
triển khai thực hiện đúng thời hạn vì nhiều lý do khác nhau. Hiện tượng này không chỉ ảnh 
hưởng đến các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng mà ngay cả ở các đô thị loại 
hai, loại ba và thấp hơn, nơi cũng có tốc độ tăng trưởng đô thị mạnh mẽ, các dự án mọc lên 
ngày càng nhiều và hiện tượng đất đô thị nằm chờ dự án triển khai vẫn còn khá phổ biến. Ngoài 
ra, một số khu vực hoặc công trình nằm ngay bên trong các khu đô thị đã được xây dựng, thậm 
chí là các công trình lịch sử, cũng rơi vào tình trạng bị lãng phí do các dự án có liên quan chậm 
triển khai thực hiện.

Trong tham luận này, tôi không cố gắng giải thích hay thảo luận về nguyên nhân của việc 
một số dự án bị thu hồi hoặc dừng thực hiện. Tôi chỉ muốn chia sẻ một kinh nghiệm thú vị đã trở 
thành một công cụ quản lý đô thị ở Pháp trong hơn 10 năm qua, đặc biệt ở Vùng Île-de-France, 
đó là phương pháp quy hoạch cho giai đoạn quá độ (QHGĐQĐ). Khái niệm này dường như 
chưa tồn tại ở Việt Nam và có thể trở thành một giải pháp phù hợp để quản lý tạm thời một số 
khu đất lớn đang chờ triển khai các dự án đô thị hoá. Đây vừa là một vấn đề kinh tế và phát triển 
đô thị, vừa là một vấn đề xã hội tùy thuộc vào các chương trình và loại hình phát triển được thực 
hiện trong các giai đoạn quá độ của một dự án đô thị.

Tham luận của tôi trình bày những lợi thế và thách thức của loại hình QHGĐQĐ, một 
cách làm được duy trì từ nhiều năm qua tại Vùng Île-de-France sau một thời gian thực hiện như 
các dự án thí điểm đơn lẻ. Những kinh nghiệm này có thể trở thành một giải pháp phù hợp cho 
các đô thị ở Việt Nam. Quả thực QHGĐQĐ hoàn toàn có thể mang đến những tiện ích cho một 
công trình hoặc khu đất chưa được đưa vào sử dụng.

Quy hoạch giai đoạn quá độ tại Vùng Île-de-France

Trong hơn 10 năm qua, QHGĐQĐ tại Vùng Île-de-France đã quy tụ được nhiều ý tưởng 
và sáng kiến nhằm tạo nên sức sống tạm thời cho nhiều địa điểm là những khu đất hoặc công 
trình chưa được đưa vào khai thác. Tuy cách làm này chưa thực sự phổ biến đối với tất cả các 
trường hợp dự án bị bỏ hoang, song vẫn cho thấy đây là một công cụ quan trọng để phát huy giá 
trị tại nhiều khu vực và là đòn bẩy cho các dự án đô thị sáng tạo hơn.

Những khu đất bị bỏ hoang trước đây tại Vùng Île-de-France thường bị đánh giá một cách 
tiêu cực, nhất là trong bối cảnh thủ đô nước Pháp luôn phải chịu nhiều áp lực lớn về quỹ đất 
cho phát triển. Vì vậy, việc áp dụng QHGĐQĐ không chỉ tạo nên sự thay đổi về hình ảnh và 
các giá trị cho các dự án mà còn tạo ra sự thay đổi trong các cách thức phát triển đô thị (ngày 
càng có nhiều chủ thể tham gia và các dự án cũng được chuyển từ nhà đầu tư này sang nhà đầu 
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tư khác). Bên cạnh đó, do các dự án đô thị thường phải triển khai thực hiện trong thời gian dài 
nên QHGĐQĐ đã góp phần khai thác được tối ưu quỹ đất trong các giai đoạn chờ triển khai dự 
án chính thức. Cuối cùng, việc thiếu các không gian kinh doanh hoặc nhà ở giá cả phải chăng 
tại Vùng Île-de-France cũng đặt ra vấn đề về thẩm quyền can thiệp của chính quyền địa phương 
nhằm đáp ứng nhu cầu của những đối tượng có nhiều khó khăn trong bối cảnh thị trường bất 
động sản căng thẳng.

QHGĐQĐ có thể đạt được nhiều mục đích khác nhau: (1) cung cấp những không gian hợp 
lý cho các nhu cầu xã hội chưa được đáp ứng trong một thời gian nhất định; (2) tạo ra “những địa 
điểm liên tiếp” hỗ trợ xây dựng các mối quan hệ xã hội và phát triển địa phương theo như định 
nghĩa của Văn phòng tư vấn kiến trúc Encore Joyeux (http://encoreheureux.org ); (3) thử nghiệm 
và định hình trước các mục đích sử dụng có thể hướng tới của dự án bất động sản hoặc đô thị được 
quy hoạch. Nếu hai mục tiêu đầu tiên dường như đạt được thường xuyên hơn, thì mục tiêu thứ ba 
gặp nhiều trở ngại hơn trong quá trình thực hiện: ngoài việc một số nhà đầu tư không sẵn sàng tính 
đến các yếu tố phát sinh từ công năng và không gian thì bản thân các chủ đầu tư dự án hoặc nhà 
quản lý đôi khi cũng thể hiện sự hoài nghi về hiệu quả của cách tiếp cận này.

Trên thực tế, QHGĐQĐ cũng chỉ là một khái niệm mang tính tương đối trong vô số các 
thuật ngữ và định nghĩa được sử dụng để nói về loại hình này. Việc sử dụng khái niệm « quá 
độ » hay « tạm thời » đều chỉ nhằm thể hiện điều kiện cho các dự án này được phép thực hiện 
hoặc tồn tại một cách tạm thời trong một thời gian nhất định và không nhất thiết phải được xác 
định trước, nhưng không nhằm mục đích ảnh hưởng đến một dự án đô thị trong tương lai. Nói 
cách khác, thuật ngữ « tạm thời » cũng nhấn mạnh đến khái niệm « quá độ ». 

Bản chất của một dự án QHGĐQĐ thường bao gồm các yếu tố sau:

Phù hợp với bối cảnh có sẵn và phản ánh nhu cầu của địa phương, của cộng đồng và người 
dân thuộc mọi đối tượng ;

Là một phần của chiến lược phát triển và cho phép các chủ thể phối hợp tốt với nhau;

Định hình trước cho các dự án đô thị chính thức trong tương lai về mục đích sử dụng và 
xác định nhu cầu;

http://encoreheureux.org
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Thể hiện tính liên ngành khi thể hiện được các công năng thường mang tính hỗn hợp;

Không có tính chất của một dự án cố định và cũng không được xác định mục tiêu từ trước 
nên luôn có sự đa dạng trong cách tiếp cận cũng như đối tượng tham gia;

Có thể phát huy trong những giai đoạn “ngủ đông” của dự án chính thức.

Một mô hình nhanh chóng được áp dụng rộng rãi

QHGĐQĐ bắt đầu được áp dụng rộng rãi tại Pháp kể từ năm 2016 nhờ tạo ra nhiều dự 
án điển hình, nhiều ấn phẩm chuyên môn cũng như các sự kiện và hoạt động đào tạo. Ngay khi 
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chính quyền Vùng Ile-de-France bắt đầu kêu gọi sự đóng góp ý tưởng của cộng đồng vào năm 
2016, rất nhiều chủ thể trong xã hội đã tích cực tham gia và tạo thành một phong trào sôi động. 
Theo nghiên cứu của cơ quan hợp tác cộng đồng Le Sens de la Ville (https://lesensdelaville.com 
), QHGĐQĐ góp phần tạo nên nhiều giải pháp cho các dự án phát triển đô thị, trong đó có sự 
tham gia của rất nhiều nhà quy hoạch trẻ. Tuy nhiên, cần thận trọng trong việc chuẩn hóa một 
cách làm tốt vốn chỉ nhằm mục đích khai thác các địa điểm trong một giai đoạn quá độ.

Tính từ năm 2012 đến nay đã có 227 dự án QHGĐQĐ đã được thực hiện tại Vùng Île-
de-France. Sau một thời kỳ khởi đầu chậm chạp trong những năm 2000, xu hướng này đã thực 
sự nổi lên từ năm 2012 với mật độ triển khai từ 5 đến 10 dự án mỗi năm trong suốt giai đoạn 
2012 - 2016. Tiếp đến giai đoạn 2016 - 2019, mỗi năm có tới 30 đến 40 dự án xuất hiện trước 
khi dịch Covid-19 bùng nổ. Nhưng ngay cả trong thời kỳ đại dịch, năm 2020 vẫn ghi nhận có 
tới 20 dự án được thực hiện thành công tại Vùng Île-de-France.

Có sự chênh lệch khá lớn về sự phân bố các dự án QHGĐQĐ giữa các khu vực nội đô và 
ngoại ô hoặc thậm chí ở khu vực nông thôn. Sự phân bố của 227 dự án tại Vùng Île-de-France 
kể từ năm 2012 cho thấy rõ ưu thế của Paris (thu hút 30% số dự án) vốn là khu nội đô lịch sử. 
Một trong những lý do khiến khu vực ngoại ô cũng hấp dẫn các dự án này là do tình trạng khan 
hiếm quỹ đất trong nội thành Paris. Kể từ năm 2019 đến nay, các vùng ngoại ô còn thu hút nhiều 
dự án QHGĐQĐ hơn (22%) so với giai đoạn 2012 – 2016 (11%). Có một thực tế khá thú vị là 
cách làm này đã được rất nhiều thành phố lớn khác của Pháp học theo Vùng Île-de-France để 
áp dụng như Grenoble, Lyon, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, Amiens…

Ưu thế vượt trội của các dự án văn hóa và phát triển địa phương

Bảo tàng Sauvage (https://museesauvage.com) là một dự án thuộc loại QHGĐQĐ bắt đầu 
đi vào hoạt động từ năm 2019 tại một toà nhà bảo tàng cũ ở thành phố Argenteuil, cách trung 
tâm Paris 18 km. Đây là một tổ hợp cung cấp các xưởng sáng tác nghệ thuật, văn phòng, quán 
cà phê kết hợp và các xưởng thủ công, thậm chí có cả tiệm sửa xe đạp. Các hoạt động văn hoá 

https://lesensdelaville.com
https://museesauvage.com
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được lên kế hoạch theo hình thức xen kẽ giữa các sự kiện, buổi hòa nhạc, hội thảo, chiếu phim 
và lễ hội.

Hiệp hội CO42 (https://www.co-42.org ) đã đầu tư vào một gara và nhà xưởng cũ trên Đại 
lộ Victor-Hugo ở Clichy, cách trung tâm Paris chưa đầy 10 km. Mục tiêu của dự án là tạo dựng, 
sau đó phân phối và quảng bá các dự án văn hóa và nghệ thuật đa ngành và liên ngành ở Pháp 
cũng như ở nước ngoài. Hiệp hội cũng tổ chức một lễ hội nghệ thuật, các xưởng sáng tạo cho 
các trường học, doanh nghiệp và bố trí khu lưu trú cho các nghệ sĩ.

Igor là một dự án do tổ chức Plateau Urbain (https://www.plateau-urbain.com/igor ) đứng 
ra thực hiện tại một toà nhà văn phòng của ngân hàng BNP liền kề với khu Chapelle Charbon 
thuộc quận 18 của Paris. Toà nhà này hiện tiếp nhận hơn 60 đơn vị thuê mặt bằng hoạt động 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau (dịch vụ, nghề thủ công, văn hóa, tương trợ xã hội…) với giá 
thuê rất hợp lý.

Có một điều thú vị là việc sử dụng ở các địa điểm nằm ở vùng ngoại ô có những đặc điểm 
khác với trung tâm của đô thị. Trong khi các dự án ở trung tâm Paris mang tính văn hóa hơn 
hoặc thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thì ở vùng ngoại ô lại có nhiều dự án về nông nghiệp, 
đa dạng sinh học và trồng vườn theo quy mô gia đình. Bên cạnh đó cũng có một số dự án liên 
quan nhiều hơn đến nông nghiệp nội đô, phát huy tính cộng đồng cho các không gian công cộng 
hoặc tăng cường đa dạng sinh học.

Nhiều dự án QHGĐQĐ có sự kết hợp giữa nhiều chức năng khác nhau và chuyển đổi dần 
theo thời gian cũng như theo bản chất của chúng (các hoạt động kinh tế và văn hóa, cho thuê 
văn phòng, không gian gặp gỡ, quán cà phê, v.v…). Điều này được đúc kết qua nhận định của 
bà Charlotte Girerd, Giám đốc Sáng tạo của SNCF Immo : “Các địa điểm mang tính đơn chức 
năng không phù hợp với tính đa dạng về nhu cầu của con người.” Sự kết hợp nhiều công năng 
có thể gợi mở những ý tưởng về cách thức khai thác hiệu quả các công trình nhà văn hoá hay 
các địa điểm cho thuê văn phòng. 

Sự kết hợp nhiều công năng là kết quả của những nỗ lực về tổ chức, lên chương trình và 
duy trì hoạt động một cách liên tục chứ không chỉ đơn giản là sự sắp xếp các không gian được 
dự kiến cho mục đích này hay mục đích khác. Thành công của các tổ hợp không gian Yes We 
Camp dựa trên sự đa dạng về mục đích sử dụng và hoạt động, thiết kế không gian và mô hình 
kinh tế nhất quán, nhưng cũng dựa trên khả năng liên tục thu hút được đông người.

Phần lớn là các dự án phi lợi nhuận

Phần lớn các dự án được triển khai thực hiện nhờ những đơn vị là các hiệp hội phi lợi 
nhuận. Họ đầu tư khoảng một nửa số dự án trong giai đoạn 2012 - 2022. Kể từ năm 2017, các 
nhà phát triển bất động sản bắt đầu tham gia nhiều hơn vào loại hình này, nhưng cũng chỉ tăng 
từ mức 2% (giai đoạn 2012 - 2017) lên 7% (giai đoạn 2017 - 2022). Tỷ lệ tham gia của chính 
quyền địa phương cũng tăng từ 8,6% (năm 2012) lên 13,8% (giai đoạn 2017 - 2022). 

Các đơn vị phát triển dự án QHGĐQĐ ngày càng tham gia nhiều hơn vào khâu quản lý và 
cả đào tạo, từ đó có xu hướng chuyên nghiệp hóa hơn hoặc giúp cho các cán bộ thuộc cơ quan 
công quyền làm tốt hơn vai trò phụ trách loại dự án này thông qua đào tạo. Ngoài ra còn có 
các trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, chẳng hạn như trường hợp của La Preuve par 7 (https://
lapreuvepar7.fr ) sẵn sàng hỗ trợ cho những người muốn thiết lập một dự án QHGĐQĐ.

https://www.co-42.org
https://www.plateau-urbain.com/igor
https://lapreuvepar7.fr
https://lapreuvepar7.fr
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Việc đầu tư vào các dự án QHGĐQĐ cũng đòi hỏi phải chấp nhận rủi ro tài chính khá lớn 
bởi nhiều yếu tố không chắc chắn về tình trạng kỹ thuật của địa điểm đầu tư, thời hạn và khả 
năng thành công của quá trình khai thác. Bên cạnh đó còn phải cân nhắc về các khoản đầu tư 
thường cũng khá nhiều để đảm bảo các tiêu chí an toàn khai thác và tiếp cận thuận lợi về mặt 
giao thông.

QHGĐQĐ mang lại nhiều giải pháp về cách làm quy hoạch đô thị vốn đang mất dần lối 
tư duy năng động. Mô hình này có triển vọng tạo nên “một luồng gió mới thực sự giúp cho các 
nhà quy hoạch có được sự kết nối tốt hơn với địa điểm quy hoạch”. Ngay cả trong trường hợp 
dự án QHGĐQĐ không phải lúc nào cũng có liên quan đến dự án đô thị lâu dài thì ít nhất các 
nhà quy hoạch cũng đã có điều kiện để nghiên cứu các giá trị tích cực của địa điểm, tạo được 
sức sống nhất định và khai thác được các tiềm năng thông thường sẽ bị “đóng băng” trong thời 
gian chờ thực hiện các nghiên cứu quy hoạch đối với dự án trong tương lai.

Mô hình QHGĐQĐ đặt ra một câu hỏi thú vị: Ai là người tạo dựng nên đô thị? Chuyên 
gia người Pháp Charlotte Girerd đã chia sẻ: “Có thể câu trả lời không chỉ đến từ các chuyên 
gia. Cuối cùng, những người đã tìm lại được sinh khí cho một số địa điểm của chúng tôi lại là 
những người chẳng liên quan gì đến lĩnh vực bất động sản. Nếu ai đó nói rằng bất động sản 
là lĩnh vực tạo nên những nơi chốn trong đô thị, vậy thì ai là người nhận diện được những nơi 
chốn đó? Đương nhiên không chỉ là các kiến trúc sư hay nhà đầu tư mà còn là những người sẽ 
gắn bó với những địa điểm đó.” 

Xét về mặt loại hình không gian đô thị nơi triển khai thực hiện các dự án QHGĐQĐ, có 
một thực tế thú vị là gần một nửa số dự án này được hình thành tại những khu vực ban đầu chỉ là 
các phân khu chức năng (30% số dự án nằm trong các khu dân cư và 19% trong các khu thương 
mại – dịch vụ hoạt động, từ đó giúp cho các phân khu này trở nên sôi động hơn và bước đầu 
hình thành các không gian đô thị hỗn hợp. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng vẫn có hơn 22% số dự 
án được triển khai trong các không gian hỗn hợp (khu dân cư kết hợp thương mại - dịch vụ) và 
21% ngay trong trung tâm đô thị (có cấu trúc không gian hỗn hợp).

Không có gì đáng ngạc nhiên khi gần 62% trong số 227 dự án tại Vùng Île-de-France 
được triển khai trong các khu vực dự án đô thị, đặc biệt là các dự án cải tạo đô thị cũ, hoặc trong 
các khu vực có cấu trúc đô thị phân tán đang có nhiều thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có 32% số dự án 
nằm ngoài các khu vực phát triển đô thị. Điều đó cho thấy các dự án QHGĐQĐ cũng đáp ứng 
được các nhu cầu xã hội còn thiếu hụt và giúp cho đời sống địa phương trở nên sôi động hơn, 
bất kể đó là khu vực nào.

Các mô hình kinh tế cần được tăng cường

Hơn một nửa số dự án QHGĐQĐ (51,1%) tại Vùng Île-de-France được tài trợ bởi các 
nguồn quỹ hỗn hợp, 26,7% chỉ sử dụng ngân sách của chính quyền và 21,7% là các nguồn quỹ 
tư nhân. Yes We Camp (https://yeswecamp.org ) nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đa dạng về 
nguồn lực để duy trì sự độc lập cũng như nhu cầu hỗ trợ của chính quyền. Tổ chức này thường 
đầu tư vào những địa điểm được phát triển theo mô hình vườn ươm khởi nghiệp mà “trong một 
thời gian nhất định sẽ vận hành theo chế độ bắt buộc để có được các nguồn hỗ trợ, sau đó tạo 
nên một dự án lâu dài hơn, có thể thông qua hình thức mua lại toàn bộ khu đất đang thực hiện 
dự án”. 

https://yeswecamp.org
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Đối với một địa điểm trong tình trạng tốt sẽ cho phép nhà đầu tư có thể khấu hao được mọi 
chi phí chỉ trong khoảng thời gian từ hai đến ba năm, nhưng với một địa điểm trong tình trạng 
xuống cấp nhiều, cần đầu tư cải tạo thì trong một thời gian ngắn sẽ chỉ có thể cung cấp các hoạt 
động theo kiểu quán bar hay nhà hàng. Đến nay, QHGĐQĐ cần sự linh hoạt hơn về quy định 
pháp lý để tiếp tục thu hút được nhiều chủ thể khác nhau cùng tham gia, kể cả những nhà đầu 
tư quy mô nhỏ nhưng đã kiểm chứng được hiệu quả của mô hình này. Một trong những yếu tố 
quan trọng là kiểm soát tốt thời hạn cấp phép khai thác tạm thời để đảm bảo phù hợp với thời 
gian của các dự án lâu dài về sau. QHGĐQĐ thực sự đòi hỏi sự sáng tạo và tính linh hoạt trong 
việc áp dụng các quy định hiện hành. 

Trên thực tế, QHGĐQĐ tại Pháp là một cách làm thực tiễn vẫn đang tiếp tục được đổi mới. 
Nhiều chủ đề mới đang xuất hiện trong các dự án này liên quan đến lĩnh vực bảo tồn di sản và 
khôi phục lại sức sống cho những công trình lịch sử. Trong suốt 10 năm qua, cách tiếp cận này đã 
mang đến những giá trị gia tăng trong lĩnh vực quy hoạch theo hướng sáng tạo và chống lãng phí 
tài nguyên: tái sử dụng, an toàn, cải tạo chỉnh trang những gì hiện có (cả về mặt kiến trúc và xã 
hội), thử nghiệm những giới hạn quy hoạch để tránh sai lầm về sau… Nói một cách ngắn gọn, đây 
là một hình thức quy hoạch đô thị song hành với quá trình chuyển đổi, một dạng R&D (nghiên cứu 
và phát triển) ở quy mô nhỏ, một thử nghiệm nguyên mẫu cho phát triển đô thị.

Triển vọng áp dụng cho các đô thị tại Việt Nam

Tuy khái niệm QHGĐQĐ chưa phổ biến ở Việt Nam, song một số thử nghiệm về chuyển 
đổi công năng đã từng được thực hiện, đặc biệt là với trường hợp khu Zone 9 ở Hà Nội – địa 
điểm quy tụ các hoạt động văn hóa tại một khu đất công nghiệp bị bỏ hoang tạm thời sau khi 
thỏa thuận được với chủ sở hữu của địa điểm này. Nhờ có các thủ tục dễ dàng thành lập doanh 
nghiệp hoặc hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, cũng có những cơ sở kinh doanh nhà hàng 
hoặc quán cà phê được bố trí với các kết cấu mang tính tạm thời tại những địa điểm hoặc thậm 
chí là những công trình chưa được khai thác theo công năng chính thức (như trường hợp quán 
bar Café Thủ Đô ở Hà Nội).
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Việc UNESCO công nhận Hà Nội thuộc Mạng lưới các thành phố sáng tạo và sự quan 
tâm của chính quyền thành phố đối với chủ đề này và ngành công nghiệp văn hóa có thể là một 
phương tiện để phát triển “những thể nghiệm mới” và mô hình QHGĐQĐ. Còn tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, chủ trương phát triển thành phố thông minh Thủ Đức với các quy định cụ thể 
cũng có thể là cơ hội cho loại hình QHGĐQĐ này.

Xét trên bình diện rộng hơn, các nỗ lực đổi mới đô thị tại các khu trung tâm hiện có của 
các đô thị khác như Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế, v.v… cũng sẽ tạo ra khung thời gian dài để 
thực hiện các dự án phức tạp. Vì vậy, QHGĐQĐ có thể là một giải pháp tạm thời để khai thác 
những địa điểm cần “tái tạo không gian đô thị” đòi hỏi ít vốn đầu tư và đáp ứng nhu cầu của 
người dân.

Các ví dụ tại Vùng Île-de-France cũng cho thấy những địa điểm nằm trong nội đô khi trở 
thành những không gian tự do, được kiểm soát và phân luồng, đều được người dân địa phương 
đánh giá cao. Trong khi đó, các đô thị Việt Nam nói chung, các đô thị lớn nói riêng hiện nay 
thiếu không gian công cộng, văn hóa, sân chơi thể thao. Việc sử dụng đất chờ dự án, trong một 
thời gian dài hoặc thậm chí trong một thời gian tương đối ngắn vài tháng, có thể được khai thác 
để bù đắp khoảng trống này. Các mô hình khai thác sân bóng mini hiện nay thường đòi hỏi rất ít 
kinh phí đầu tư và trang thiết bị. Với những địa điểm dành cho sáng tạo nghệ thuật đôi khi cũng 
không cần đầu tư quá nhiều về cơ sở hạ tầng.

Nói tóm lại, QHGĐQĐ không chỉ là một công cụ giúp truyền đạt các giá trị do dự án 
mang lại mà còn tạo ra sự giao lưu với cộng đồng cư dân trong tương lai. Thật vậy, việc xây 
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dựng “nền văn hóa chung” tiến bộ, có tính đặc thù của từng địa điểm có thể được thực hiện 
nhanh chóng hơn, từ đó tạo được sự hòa nhập của dự án mới vào môi trường xung quanh và 
củng cố sự gắn kết giữa các cư dân tương lai. QHGĐQĐ rất cần được sự quan tâm của cả các 
chuyên gia Việt Nam và các cấp chính quyền địa phương cũng như các cơ quan, ban ngành có 
liên quan. Khái niệm này cũng sẽ là một phương tiện đối thoại xã hội và văn hóa hiệu quả với 
dân cư thuộc mọi thế hệ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dựa trên tài liệu tham khảo Viện quy hoạch phát triển đô thị Vùng Paris (IPR)
2. Bản tin số 952 (Cécile Diguet)
3. https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lurbanisme-transitoire-une-

pratique-qui-se-perennise/ 
4. Sổ tay thực hành số 9, “Quy hoạch cho giai đoạn quá độ” (Cécile Diguet và Alexandra Cocquière)
5. https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lurbanisme-transitoire-1/

https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lurbanisme-transitoire-une-pratique-qui-se-perennise/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lurbanisme-transitoire-une-pratique-qui-se-perennise/
https://www.institutparisregion.fr/nos-travaux/publications/lurbanisme-transitoire-1/
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Integrated urban planning 
in Greater London
Jörn Peters, Principal Strategic Planner – 16 November 2022
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3MAYOR OF LONDON     

LONDON GOVERNANCE

• National Government

• Greater London Authority

(Mayor, functional bodies, the Assembly)

• Local authorities

• Businesses

• Community and voluntary sector

4MAYOR OF LONDON     

LONDON’S MAYORS

KEN 
LIVINGSTONE
2000 – 2008

BORIS 
JOHNSON
2008 – 2016

SADIQ 
KHAN
2016 – 2024 
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5MAYOR OF LONDON     

MAYORAL STATUTORY STRATEGIES

• The London Plan

• London Housing Strategy

• Mayor’s Transport Strategy

• Economic Development Strategy

• London Environment Strategy

• Health Inequalities Strategy

• Cultural Strategy
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LONDON PLAN TIMELINE
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THE LONDON PLAN 2021

• Strategic plan for the development of 
London over the next 20-25 years

• Integration of geographical and 
locational aspects of the Mayor’s other 
strategies

• Setting spatial framework for London 
borough Local Plans

• Setting standards for the many 
thousands of planning applications

8MAYOR OF LONDON     
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Supporting 
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Increasing 
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Investment in 
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Safeguarded 
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Sustainable 
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Cultural and 
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Protecting pubs 
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Healthy streets
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Fire safety

Sustainable 
patterns of 
development
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9MAYOR OF LONDON     

CROSS-CUTTING GOOD GROWTH OBJECTIVES

• Building strong and inclusive communities

• Making the best use of land

• Creating a healthy city

• Delivering the homes Londoners need

• Growing a good economy

• Increasing efficiency and resilience 
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GOOD GROWTH DIRECTORATE

Good 
Growth

Environment

Transport, 
Infrastructure & 
Connectivity

Planning

Brexit/European 
Programmes

Business & 
Enterprise

Regeneration

Culture & Creative 
Industries

Other GLA Directorates
London Assembly Secretariat
Communities and Skills
Housing and Land
Resources
Strategy and Communications

Wider GLA Group
Transport for London (TfL)
Policing and Crime (MOPAC)
London Fire Commissioner
Mayoral Development Corporations 
London and Partners
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IMPLEMENTING THE PLAN - LONDON PLANNING GUIDANCE

• Land use – industrial capacity, 
affordable housing and shared living

• Infrastructure – sustainable 
transport, digital connectivity, urban 
greening, social infrastructure 

• Design – public realm, housing 
quality, fire safety

• Environment – air quality, energy 
assessment and monitoring, whole 
life carbon and circular economy

12MAYOR OF LONDON     

CONTENT

• Greater London Authority 

• The London Plan 

• Case Studies 

• Land use efficiency

• Opportunity Areas 

• Digital tools

• Infrastructure coordination

• GLA/TfL Collaboration
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LAND USE EFFICIENCY - INDUSTRIAL INTENSIFICATION

• Identify land for additional homes
• But also need sufficient capacity to 

support London’s economic 
functions

• Local authorities are encouraged to 
explore opportunities to intensify 
their industrial land 

• Support for innovative approaches 
including multi-storey

14MAYOR OF LONDON     

OPPORTUNITY AREAS

Source: 47 Opportunity Areas identified in London (Fig 2.1, London Plan 2021) 

Thames Estuary Growth Corridor7 Growth corridors 47 Opportunity Areas
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www.london.gov.uk
/what-we-
do/planning/implem
enting-london-
plan/opportunity-
areas/oa-
monitoring

data.london.gov.uk/
dataset/planning-
london-datahub

16MAYOR OF LONDON     

CASE STUDY: DIGITAL TOOLS
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Outcomes
Reduced 

disruption 
and 

congestion

Improved air 
quality

Savings for 
collaborating 

partners

Supporting 
wider 

economy
Improved 

public realm

Accelerated 
housing 
delivery

CASE STUDY:
INFRASTRUCTURE 
COORDINATION
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CASE STUDY: GLA/TFL COLLABORATION

Indicative Actions
• Organisation charts
• Induction pack & training for new staff
• Knowledge sharing forum and 

showcasing best practice
• Regular inter-team meetings and site 

visits
• Sharing of internal systems (file sharing)
• Bring together our online presence
• Co-location
• Simplifying the 'front door' for our 

partners
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PRINCIPLES SUPPORTING URBAN PLANNING IN LONDON

• Distinct overarching vision and objectives 

• Robust evidence to inform policy making

• Sectoral collaboration

• Geographic collaboration

• Hierarchical collaboration

• Pro-active engagement and consultation

• Implementation powers and user-friendly guidance

• Effective data collection and monitoring

20MAYOR OF LONDON     

YOUR QUESTIONS?

Jörn Peters, Principal Strategic Planner
London Plan & Growth Strategies Team
GREATERLONDONAUTHORITY 

jorn.peters@london.gov.uk

www.london.gov.uk/what-we-do/planning
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU                      
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG - THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

GS.TS.KTS. Nguyễn Tố Lăng
Nguyên Vụ trưởng, Chủ nhiệm VP thường trực  

Ban Chỉ đạo QH& ĐTXD  vùng Thủ đô Hà Nội;  
Kiêm Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKT Hà Nội.

1. Mở đầu

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Một trong sáu nhiệm vụ và giải pháp được Nghị quyết nêu ra là “Nâng cao chất lượng quy 
hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững” [1]. Điều đó cho 
thấy chất lượng quy hoạch đô thị được quan tâm rất lớn trong công tác xây dựng và phát triển 
đô thị ở Việt Nam.

Phát triển đô thị bền vững là xu thế của phát triển đô thị trên toàn thế giới và các đô thị 
Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó trong giai đoạn toàn cầu hóa hiện nay. Phát triển đô 
thị bền vững là yêu cầu thiết yếu cho phát triển định cư con người, cung cấp mọi nhu cầu và sự 
cần thiết cho nhân loại; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đô thị có cấu trúc hợp lý 
và tính thẩm mỹ cao; và đô thị phát triển bền vững cũng có những yêu cầu nhất định.

Hệ thống đô thị nước ta phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và đạt được 
nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc xây dựng và phát triển đô thị, trong đó có công tác 
nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều hạn chế về chất lượng quy 
hoạch đô thị còn tồn tại. 

Khái niệm “Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống 
thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị” được 
xác định trong Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 [8]. Bài viết này tập trung vào chất lượng quy 
hoạch đô thị, trình bày vài nét về thuật ngữ và yêu cầu của phát triển đô thị bền vững; thực trạng 
quy hoạch đô thị và đề xuất một vài giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị theo yêu cầu 
phát triển bền vững nhằm góp phần xây dựng hệ thống đô thị Việt Nam ngày càng phát triển.

2. Vài nét về yêu cầu của Phát triển đô thị bền vững

Phát triển bền vững là mục tiêu và xu hướng phát triển của nhân loại. Theo Ủy ban thế 
giới về Môi trường và Phát triển của Liên hợp quốc, “Phát triển bền vững là sự phát triển nhằm 
đáp ứng những nhu cầu của hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng thỏa mãn nhu cầu của 
các thế hệ tương lai”, khái niệm này được đưa ra năm 1987 trong báo cáo Brundtland “Tương 
lai của chúng ta”.

Phát triển đô thị bền vững, một bộ phận của “Phát triển bền vững” là xu thế cho phát triển 
các đô thị trên toàn thế giới đã từ mấy thập kỷ và các đô thị Việt Nam cũng nằm trong xu thế 
đó. Theo Hội nghị lần thứ II của Liên hiệp quốc về Định cư con người ở Istanbul năm 1996 thì 
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các mục tiêu và nguyên tắc của phát triển đô thị bền vững trong “The Habitat Agenda” [9] bao 
gồm: i) Phát triển đô thị bền vững là điều thiết yếu cho việc phát triển định cư con người, cung 
cấp mọi nhu cầu và sự cần thiết để đạt được việc phát triển kinh tế, cơ hội công ăn việc làm và 
tiến bộ xã hội, hoà nhập với môi trường; ii) Chất lượng cuộc sống của mọi người phụ thuộc vào 
các nhân tố kinh tế, xã hội và môi trường, phụ thuộc vào các điều kiện thực tế và các đặc trưng 
không gian của các làng xóm và các đô thị; iii) Bố cục và thẩm mỹ của đô thị, mô hình sử dụng 
đất, mật độ dân số và xây dựng, giao thông và các dịch vụ cơ bản cũng như các phương tiện 
công cộng có ý nghĩa quan trọng đối với việc định cư con người. 

Bàn về đô thị bền vững, Nigel Richardson cho rằng Phát triển đô thị bền vững là một 
quá trình chuyển đổi môi trường xây dựng nhằm thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong khi bảo 
tồn nguồn tài nguyên và khuyến khích, củng cố sức khoẻ của mỗi cá nhân, cộng đồng và hệ 
sinh thái [7].

Đô thị có thể được xem xét như là hệ sinh thái con người với các đặc trưng tương tự như 
hệ sinh thái tự nhiên. Tuy nhiên, hệ sinh thái tự nhiên đa dạng có xu hướng ổn định, trong khi 
các đô thị có tính đa dạng về các hoạt động, cơ hội kinh tế và các nguồn trí tuệ, linh hoạt trong 
cách xử sự của dân cư đối với các nhân tố bên ngoài. Nhiều tài liệu cho rằng một trong những 
đòi hỏi ban đầu cho phát triển đô thị bền vững là khả năng tồn tại lâu dài hoặc mức độ tổ chức 
định cư con người nhằm củng cố các chức năng cần thiết, các nhu cầu về sinh thái và khả năng 
của con người. Các yếu tố cơ bản trong việc tạo ra khả năng tồn tại lâu dài gồm Phương tiện sinh 
sống (sự đầy đủ về nước, thực phẩm, không khí, năng lượng và chất thải), An toàn (không có 
chất độc, bệnh tật và các mối nguy hiểm trong môi trường), Hài hoà (mức độ của mỗi cá nhân 
cảm nhận sự tiện lợi đối với môi trường xung quanh). 

Một số điểm quan trọng được xem xét ở quan niệm đô thị bền vững liên quan đến quy 
hoạch đô thị [6] có thể là: Hình dáng cấu trúc của đô thị liên hệ chặt chẽ với tính đa dạng cao 
hơn về sử dụng; Đi bộ, xe đạp và giao thông công cộng (xe buýt, tàu điện) là hình thức cơ bản 
của giao thông; Sự liên kết cao hơn giữa các khu vực tự nhiên và khu vực xây dựng bằng các 
dải cây xanh và khu vực bảo vệ.

Đô thị bền vững là một khu vực định cư con người có các yếu tố kinh tế - xã hội như sau: 
Có một nguồn dân cư ổn định, khoẻ mạnh, có thái độ đúng đắn về chỗ ở của mình, có trách 
nhiệm với lịch sử và toàn cầu; Có ý thức tập thể về bảo tồn văn hoá và nguồn tài nguyên tự 
nhiên cho các thế hệ mai sau; Đảm bảo mục tiêu cung cấp các cơ hội công bằng về chất lượng 
sống cao hơn cho mọi người trong cộng đồng; Có một nguồn dân cư luôn cố gắng học tập về sự 
cần thiết phải thay đổi phù hợp với thời gian.

Có rất nhiều khái niệm về phát triển đô thị bền vững từ các học giả trên thế giới. Tuy nhiên 
có thể tóm lại như sau: Đô thị bền vững là một đô thị được phát triển ổn định với các yếu tố kinh 
tế, xã hội và môi trường, trong đó mọi người dân hiện tại và các thế hệ tương lai đều có được 
cuộc sống hạnh phúc, đầy đủ phúc lợi và các dịch vụ công cộng cơ bản, có sức khoẻ, được đảm 
bảo an toàn, giáo dục và đối xử công bằng. Họ còn được tận hưởng các bản sắc văn hoá dân tộc, 
lịch sử, tôn giáo, tín ngưỡng, có quyền chăm lo, bảo vệ cảnh quan và môi trường.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về Môi trường và phát triển năm 1992, Uỷ ban Phát 
triển bền vững của Liên hợp quốc đã xây dựng một tập hợp gồm 58 tiêu chí phát triển bền vững 
theo 15 chủ đề. Bộ tiêu chí này được sử dụng cho các quốc gia trên cơ sở tự nguyện và cần phù 
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hợp với các điều kiện riêng của mỗi nước, Liên hợp quốc yêu cầu các quốc gia tự xây dựng cho 
mình những tiêu chí phù hợp. Cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng bộ tiêu 
chí đánh giá phát triển bền vững trên cơ sở bộ tiêu chí của Liên hợp quốc. Thông qua một Dự 
án quốc tế vào năm 2005, Bộ Xây dựng đã xác định xu hướng và 10 nhóm với 51 tiêu chí cho 
phát triển đô thị bền vững [11]. 

Liên quan đến quy hoạch đô thị, những nội dung sau đây được coi là những yêu cầu cho 
phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam:

- Phân bố và quy hoạch đô thị phù hợp với các vùng địa lý và điều kiện sinh thái tự nhiên, 
bảo vệ môi trường;

- Dịch vụ đô thị đáp ứng yêu cầu cuộc sống;

- Cơ sở hạ tầng xã hội đô thị như nhà ở, cây xanh, các loại công trình giáo dục, đào tạo, 
chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, mở mang trí tuệ đầy đủ, ổn định và phát 
triển bền vững;

- Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị như giao thông, cấp nước, thoát nước, xử lý chất thải, năng 
lượng, thông tin truyền thông đầy đủ, ổn định và phát triển bền vững, tiếp cận kịp thời các yêu 
cầu về kỹ thuật hạ tầng và công nghệ đô thị tiên tiến; 

- Có sự lồng ghép quy hoạch môi trường vào quy hoạch đô thị;

- Huy động được sự tham gia của cộng đồng, người dân đô thị trong công tác quy hoạch, 
phát triển và quản lý đô thị;

- Hợp tác, phối hợp điều hành vùng hợp lý, hiệu quả, cùng có lợi và cùng phát triển nhằm 
bảo vệ môi trường, đảm bảo cân bằng các hệ sinh thái tự nhiên và hệ sinh thái đô thị.

Để phù hợp cho giai đoạn phát triển mới, năm 2015 tại Trụ sở Liên hợp quốc, Hội nghị 
Thượng đỉnh đã thông qua Chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Ở Việt Nam, Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự 
phát triển bền vững theo Quyết định 622/QĐ-TTg, ngày 10/5/2017. Trong số 17 mục tiêu Phát triển 
bền vững, Mục tiêu 11 đề cập đến Xây dựng các đô thị và cộng đồng dân cư hiệu quả, an toàn, đồng 
bộ và bền vững. Theo đó đến năm 2030, liên quan đến quy hoạch đô thị, Việt Nam đảm bảo cung 
cấp quyền tiếp cận hệ thống giao thông an toàn, trong khả năng chi trả; tăng cường quá trình đô thị 
hóa bền vững và nâng cao năng lực tham gia; tăng cường các nỗ lực để bảo vệ và bảo tồn các di sản 
văn hóa và thiên nhiên; chú ý đặc biệt đến chất lượng không khí và quản lý chất thải đô thị; cung cấp 
quyền tiếp cận không gian công cộng; tận dụng vật liệu địa phương trong xây dựng.

3. Thực trạng quy hoạch đô thị theo yêu cầu phát triển bền vững

Quy hoạch đô thị là một quá trình, từ Xác định nhu cầu phát triển đô thị, Lựa chọn địa 
điểm, Lập quy hoạch - Tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị (kể cả việc áp dụng các 
cơ chế chính sách, đánh giá hiện trạng, dự báo phát triển, định hướng phát triển) đến Thực hiện 
quy hoạch, Khai thác sử dụng và Quản lý đánh giá thực hiện quy hoạch. Trong khuôn khổ, bài 
viết này tập trung chủ yếu vào giai đoạn lập quy hoạch.

Thời gian vừa qua Việt Nam đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể trong công tác quy 
hoạch đô thị. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật được ban hành, nhiều đồ án quy hoạch đô thị 
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được thiết lập, nhiều khu vực đô thị được xây dựng, chất lượng nhiều đô thị được nâng cao, kể 
cả nhà ở, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội.

Đến tháng 6/2022, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 41%. Toàn bộ 883 đô thị ở Việt Nam 
đã được lập quy hoạch chung, đây là những định hướng để chỉ đạo các đô thị phát triển trong 
tương lai, đồng thời làm cơ sở cho các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. So với 
tổng diện tích đất xây dựng tại các đô thị trên cả nước, quy hoạch phân khu đô thị đạt khoảng 
70%-90% đối với các đô thị loại đặc biệt và loại I, khoảng 40%-50% đối với các đô thị loại II, 
III, IV. Tỷ lệ lập quy hoạch chi tiết đạt khoảng 40% so với diện tích đất xây dựng đô thị [2].

Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung 
ước đạt 92,8%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch giảm còn 17%; tỷ lệ tổng lượng nước thải 
được thu gom và xử lý đạt khoảng 15%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 25,2 
m2 sàn/người [2]. Các số liệu này đều tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2021 và những năm trước 
đây.

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong thời gian qua, một số hạn chế vẫn còn tồn tại 
trong công tác quy hoạch đô thị.

Quy hoạch đô thị ở Việt Nam được lập trên cơ sở của phương pháp quy hoạch tổng thể 
triển khai từ những năm 1960, khi nước ta còn phát triển với cơ chế kinh tế kế hoạch tập trung. 
Nhiều học giả trên thế giới đã nhận xét, đánh giá phương pháp quy hoạch này (khi còn Liên 
Xô và hệ thống xã hội chủ nghĩa) với khá nhiều hạn chế, bao gồm: i) Quy hoạch phát triển theo 
từng ngành riêng biệt và độc lập; ii) Quy hoạch tách rời sự phát triển thực tế; iii) Quy hoạch chủ 
yếu dựa vào các đặc điểm của đô thị lý tưởng (cái gì nên làm); iv) Các phương án phát triển đô 
thị căn cứ vào luật lệ, tiêu chuẩn và mục tiêu; v) Quá nhiều luật lệ nhưng việc điều hành không 
tốt; vi) Nghĩa vụ, trách nhiệm và tính rõ ràng cho thực hiện công việc được xác định không tốt; 
vii) Cơ sở dữ liệu và khả năng quản lý kém; viii) Thị trường đất và tài chính chưa phát triển; ix) 
Tiếp thị đô thị và sự tiếp cận với vốn địa phương cũng như vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài kém.

Bên cạnh đó là một số vấn đề cụ thể [5]: 

- Dự báo phát triển không chính xác; dân số đô thị thường vượt xa dân số dự báo dẫn đến 
những khó khăn chính về vấn đề nhà ở và dịch vụ xã hội. Sai lầm khi dự báo một cách chính xác 
sự phát triển kinh tế của một số đô thị đã dẫn đến việc rất nhiều lĩnh vực khác của Quy hoạch 
tổng thể trở nên lạc hậu và thiếu chính xác;

- Sự mở rộng các khu vực kinh tế đô thị đã làm gia tăng gánh nặng cho hệ thống giao 
thông, cấp nước, cấp điện, v.v. Sự mất cân đối của việc cung cấp hệ thống hạ tầng xã hội/cộng 
đồng khi phải phục vụ cho lượng dân cư tăng lên;

- Sự mở rộng không gian quá mức của đô thị lấn chiếm vào các khu cây xanh/đất 
nông nghiệp ở khu vực ranh giới đô thị/nông thôn;

- Quy hoạch tổng thể cần phải điều chỉnh và thay đổi thường xuyên nhằm phản ảnh những 
sự phát triển đô thị đã xảy ra hoặc chưa được thể hiện trên hồ sơ khi chúng xuất hiện;

- Sự bất lực của Quy hoạch tổng thể khi được sử dụng như một công cụ cho giải quyết 
các vấn đề tồn tại ở đô thị. Tồn tại của Quy hoạch tổng thể tác động vào các kế hoạch khác làm 
giảm đi tầng bậc của quản lý đô thị;
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- Thiếu sự kết hợp giữa các cơ quan chức năng khác nhau thực hiện quy hoạch ở các mức 
độ khác nhau trong tầng bậc quản lý đô thị.

Ở Việt Nam, trong Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã chỉ ra 
những bất cập cơ bản như “Công tác quy hoạch đô thị chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn, chất lượng 
thấp; việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, nhiều nơi việc điều chỉnh quy hoạch còn 
tùy tiện” [1]; trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng, 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Bộ Xây dựng tại Hội nghị sơ kết tháng 7/2022, 
một số tồn tại, hạn chế trong Ngành đã được chỉ ra, như: công tác xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật vẫn còn chồng chéo, đôi khi chưa chặt chẽ, khoa học, chưa hiệu quả; việc sửa đổi các 
quy định của pháp luật và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn còn chậm, chưa nắm bắt kịp thời 
những bức xúc, vướng mắc trong thực tiễn; chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy 
hoạch đô thị tại một số địa phương chưa cao, chưa đáp ứng được yêu cầu; việc điều chỉnh cục 
bộ quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết chưa chặt chẽ [2].

Các hạn chế về quy hoạch đô thị có thấy rõ trong nhiều khía cạnh, từ phương pháp, quy 
trình đến nội dung quy hoạch, kể cả công tác đánh giá hiện trạng, áp dụng văn bản quy phạm 
pháp luật và dự báo phát triển:

Quy hoạch đô thị là một loại hình của Hệ thống quy hoạch quốc gia. Theo Luật Quy 
hoạch 2017 thì quy hoạch đô thị phải phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và 
quy hoạch tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay sau gần 3 năm thực hiện Luật Quy hoạch, hầu hết các loại 
quy hoạch này chưa được phê duyệt gây khó khăn cho việc định hướng lập quy hoạch đô thị, 
và các quy hoạch đô thị có nhiều khả năng phải điều chỉnh sau khi các quy hoạch cấp trên được 
phê duyệt. Mối liên kết giữa các đô thị Việt Nam chưa tạo thành một hệ thống đồng bộ, chưa 
đảm bảo sự kết nối giữa đô thị và vùng, nhất là về hạ tầng khung.

Quy hoạch tổng thể thiếu tính tích hợp. Các quy hoạch ngành được xây dựng độc lập, ít 
có sự phối hợp với nhau, thậm chí có lúc chồng chéo, mâu thuẫn. Bên cạnh đồ án quy hoạch đô 
thị còn rất nhiều đồ án quy hoạch của các chuyên ngành khác, ví dụ quy hoạch sử dụng đất của 
ngành Tài nguyên, môi trường; quy hoạch hệ thống trường học của ngành Giáo dục, đào tạo; 
quy hoạch hệ thống trung tâm thương mại, chợ của ngành Công thương.

Quy hoạch sử dụng đất là nội dung cơ bản trong quy hoạch đô thị, tuy nhiên hiện nay 
việc quản lý sử dụng đất đô thị còn nhiều bất cập do có sự chồng chéo trong áp dụng hệ thống 
văn bản pháp luật giữa ngành Tài nguyên, môi trường và ngành Xây dựng (theo Luật Đất đai 
và Luật Quy hoạch đô thị); bất cập trong việc phân loại đất đô thị; bất cập trong việc xây dựng 
bản đồ quy hoạch sử dụng đất [4].

Về nội dung và loại hình quy hoạch đô thị. Hệ thống quy hoạch đô thị ở Việt Nam có 3 
loại: Quy hoạch chung, Quy hoạch phân khu và Quy hoạch chi tiết. Theo quy định, quy hoạch 
chi tiết cụ thể hóa quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu cụ thể hóa 
quy hoạch chung. Một khi các quy hoạch cấp trên thay đổi thì các quy hoạch cấp dưới phải thay 
đổi theo và khi có những dự án mới ở cấp dưới được bổ sung thì quy hoạch chung sẽ phải cập 
nhật, điều chỉnh cục bộ.
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Hình 1. Bản đồ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà 
Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 

(Nguồn: VIAP - HUPI - PPJ)

+ Quy hoạch chung (như 
ví dụ ở Hình 1) được thực hiện 
theo phương pháp tổng thể, theo 
tầm nhìn dài hạn, không xác 
định được nguồn lực thực hiện 
nên khả năng thực thi không 
cao. Nhiều đồ án quy hoạch 
chung được triển khai rất chi tiết 
cho giai đoạn dài hạn (như xác 
định hệ số sử dụng đất, mật độ 
xây dựng cho từng lô đất ở giai 
đoạn dài hạn, khoảng 20 năm 
sau) là khó khả thi, thậm chí là 
rào cản cho các quy hoạch cấp 
dưới. Mô hình phát triển đô thị 
tại các vùng, miền, địa phương 
khác nhau nơi có đặc điểm riêng 
khác nhau chưa được đề xuất rõ 
ràng, định hướng cụ thể và có sự 
lựa chọn thích hợp. Vấn đề biến 
đổi khí hậu nhiều khi chưa được 
quan tâm thích đáng.

+ Quy hoạch phân khu (như ví dụ ở Hình 2) được thực hiện với việc quy định cụ thể về 
chức năng sử dụng đất trên nền tảng hiện trạng và dự án đã có. Kết quả cho thấy quy định về sử 
dụng đất tương đối cứng nhắc, thiếu linh hoạt dẫn tới việc liên tục phải điều chỉnh cục bộ, hệ 
thống hạ tầng xã hội rất thiếu do khống chế quy mô dân số thấp so với thực tế phát triển, không 
quy định rõ ràng về không gian và cảnh quan đô thị dẫn tới không gian đô thị rất lộn xộn, công 
trình cao tầng phát triển khắp nơi trong đô thị [4].

+ Quy hoạch chi tiết (như ví dụ ở Hình 3) có sản phẩm thường không đủ mức độ chi tiết 
để quản lý, thiếu các công cụ chỉ dẫn cụ thể, các quy định tương đối cứng nhắc (ví dụ trong bản 
vẽ về tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan thể hiện các mặt bằng công trình) gặp mâu thuẫn 
trong triển khai đầu tư, không phù hợp với nguồn lực và khả năng thực hiện. Quy hoạch chi tiết 
các khu vực đô thị hiện hữu khá lúng túng, không có biện pháp phù hợp do thiếu hệ thống quy 
chuẩn, tiêu chuẩn hỗ trợ, do phương thức quản lý đô thị chưa hoàn thiện và chế tài quản lý đô 
thị chưa đầy đủ [4].

+ Năm 2019 Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thực hiện Đề tài nghiên cứu 
khoa học “Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam” đề xuất 
điều chỉnh lập quy hoạch đô thị theo 2 loại hình với mô hình lồng ghép gồm Quy hoạch chung 
(nhập quy hoạch phân khu và quy hoạch chiến lược đa ngành tích hợp vào một đồ án quy hoạch 
chung cho các loại đô thị từ II đến V; giữ nguyên 2 loại quy hoạch chung và quy hoạch phân 
khu cho các đô thị loại I và đặc biệt) và Quy hoạch chi tiết [4]. Đến nay kết quả nghiên cứu này 
chưa được thực hiện.
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Hình 2. Bản đồ Quy hoạch phân khu  
Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh 

(Nguồn: UBND Thành phố Hồ Chí Minh)

Hình 3. Bản đồ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm  
Khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Hà Nội

(Nguồn: Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội)

Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế đang được áp dụng thống nhất trên toàn quốc, mặc dù 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng - QCVN 01:2021/BXD [3] đã lưu ý đến 
đặc trưng miền núi, hải đảo để giảm một số chỉ tiêu cho các loại đô thị, tuy nhiên, các đô thị ở 
miền núi nói chung cũng rất khác nhau trên phạm vi cả nước, do đó việc áp dụng các quy định 
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đôi khi không sát với thực tiễn. Một điểm nữa, nhiều quy định trong Quy chuẩn xây dựng căn 
cứ vào loại đô thị trong khi quy mô, đặc điểm của các đô thị cùng loại cũng không thống nhất 
(do nhiều đô thị khi nâng loại không đủ tiêu chuẩn, nhất là dân số và được cho “nợ”), kể cả 
việc phân loại đô thị được quy định mới theo Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 
về Phân loại đô thị [10], khi 6 vùng khác nhau có tiêu chuẩn khác nhau.

Hạn chế trong đánh giá hiện trạng tác động đến chất lượng của giải pháp và tính khả thi 
của quy hoạch. Để nghiên cứu quy hoạch đô thị, hiện tại nước ta đang thiếu công cụ đánh giá, 
thiếu phương pháp phù hợp để nghiên cứu hiện trạng [4]; khó khăn trong việc thu thập số liệu, 
thiếu hệ thống cơ sở dữ liệu: thiếu số liệu về kinh tế - xã hội dẫn tới việc xây dựng các đô thị 
thiếu đặc trưng, thiếu số liệu về kinh tế đô thị dẫn tới việc không thể xác định được nguồn lực 
triển khai, thiếu số liệu về địa chất thủy văn dẫn đến việc khó khăn khi bố trí, xây dựng công 
trình ngầm…

Dự báo phát triển dựa trên các thông tin thống kê hiện trạng, tuy nhiên nhìn chung chưa 
được nghiên cứu thấu đáo và thiếu thông tin dẫn tới các kết quả dự báo không phù hợp, thiếu 
chính xác, không đảm bảo tính khoa học cho quá trình lựa chọn phương án phát triển phù hợp, 
lựa chọn các chỉ tiêu tính toán hợp lý. Công tác dự báo phát triển trong quy hoạch đô thị còn 
yếu kém hiện nay dẫn tới hạn chế về chất lượng các đề xuất giải pháp quy hoạch, làm quy hoạch 
không phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội, phải thường xuyên thay đổi, điều chỉnh [4].

Công tác điều chỉnh quy hoạch đang thường xuyên diễn ra, với các quy mô và mức độ 
khác nhau ở các loại đồ án quy hoạch đô thị. Việc điều chỉnh này do dự báo phát triển chưa 
phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của thực tiễn; thông tin số liệu hiện trạng về quy 
hoạch, đất đai, dự án... không đầy đủ và thiếu hệ thống. Quy hoạch chi tiết tại nhiều địa phương 
bị điều chỉnh tùy tiện, không đúng quy trình, thủ tục, thường có xu hướng tăng tầng cao, mật 
độ xây dựng và hệ số sử dụng đất trong khi giảm diện tích công cộng và cây xanh, điều này dẫn 
đến việc quá tải lên hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội trong các khu đô thị. 

Quá trình lập quy hoạch thiếu sự tham gia của cộng đồng, thiếu sự đồng thuận của các bên 
liên quan, nhiều nơi giải pháp quy hoạch phát triển mâu thuẫn với lợi ích cộng đồng địa phương, 
gây ra các vấn đề xã hội rất phức tạp [4].

Công tác lập, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch tại một số đô thị còn chậm và 
thiếu đồng bộ, công tác quản lý chưa kiểm soát được sự phát triển của đô thị, một số nội dung 
không theo quy hoạch, kế hoạch; vấn đề lồng ghép các tiêu chí bền vững vào phát triển đô thị 
chưa được thực hiện hiệu quả.

4. Một vài giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị theo yêu cầu phát triển 
bền vững

Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” đã nêu 
5 quan điểm chỉ đạo và 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu. 

Liên quan đến quy hoạch đô thị, quan điểm chỉ đạo nhấn mạnh vào việc đổi mới tư duy, 
lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; tính đồng bộ và hiện đại trong quy hoạch đô thị; tính 
tiên phong của quy hoạch đô thị; xoá bỏ tư duy nhiệm kỳ và tình trạng “quy hoạch treo”… trong 
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quy hoạch đô thị. 

Một trong 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là “Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp 
ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững”. Theo đó những nội dung cơ bản 
Nghị quyết đưa ra là: i) Đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm 
quy hoạch; ii) Tổ chức quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị, vùng đô thị; iii) Bảo đảm phân 
loại đất đô thị gắn với quy hoạch đô thị và mục đích sử dụng đất; iv) Tập trung ưu tiên thực hiện 
mục tiêu về phát triển đô thị theo quy hoạch; v) Tăng cường vai trò tham gia của cộng đồng 
trong quy hoạch đô thị [1].

Trên tình hình thực tế của quy hoạch đô thị và yêu cầu của phát triển đô thị bền vững, dưới 
đây là một vài đề xuất cụ thể nhằm nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu phát 
triển đô thị bền vững ở Việt Nam.

Về phương pháp và nội dung quy hoạch, cần đổi mới theo định hướng quy hoạch chiến 
lược, thay vì cách làm theo quy hoạch tổng thể với những yêu cầu cơ bản là: i) Quy hoạch phát 
triển theo hướng đa ngành và hợp nhất; ii) Liên kết với sự phát triển thực tế, quản lý sự thay 
đổi,; iii) Quy hoạch dựa vào cơ sở thực thi của đô thị; iv) Các phương án phát triển đô thị căn 
cứ vào việc quản lý tài nguyên; v) Linh hoạt trong việc sử dụng các văn bản quy phạm; vi) Tận 
dụng cơ sở dữ liệu với khả năng quản lý tốt; vii) Dự báo chính xác các xu hướng phát triển.

Cần có sự liên kết đô thị giữa các vùng, miền; quan tâm đầy đủ đến yếu tố biến đổi khí 
hậu. Quan tâm đến các loại hình chức năng đô thị và không gian đô thị, kể cả không gian ngầm 
và hệ thống công trình ngầm đô thị. 

Việc lựa chọn mô hình đô thị phát triển thích hợp cho từng vùng, miền là hết sức cần thiết 
nhằm xây dựng các đô thị có được bản sắc và tận dụng triệt để các đặc điểm phát triển. Hiện tại 
bên cạnh các đô thị truyền thống, các mô hình phát triển đô thị bền vững đang được quan tâm 
và có thể áp dụng ở Việt Nam có thể kể đến là: Đô thị thông minh, Đô thị sinh thái, Đô thị xanh, 
Đô thị ít cacbon, Đô thị nén, Đô thị sinh thái - kinh tế. Ngoài ra còn một số mô hình đô thị khác 
như: Đô thị phát triển theo định hướng giao thông công cộng, Đô thị thiết kế định hướng cho 
người đi bộ, Đô thị với các khu vực bảo tồn di sản, Đô thị với các khu vực phát triển du lịch. 
Mỗi một đô thị nên lựa chọn một hoặc kết hợp một vài mô hình phát triển. 

Quy hoạch đô thị cần được lập theo hướng đa ngành và hợp nhất. Tất cả các lĩnh vực về 
phát triển kinh tế - xã hội (của cả 3 khu vực kinh tế: nông, lâm, ngư nghiệp; thương mại, dịch 
vụ; công nghiệp và xây dựng), định hướng phát triển giao thông, sử dụng đất, tài nguyên, môi 
trường, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội... cần được hợp nhất trong một hồ sơ quy hoạch, do chủ 
nhiệm đồ án tổng hợp. Các nội dung này có thể được đề xuất bởi các lĩnh vực chuyên môn, các 
chuyên ngành khác nhau nhưng không có các quy hoạch riêng, được thống nhất bởi tất cả các 
ngành, lĩnh vực trong hồ sơ tổng hợp, trước khi được cấp thẩm quyền phê duyệt. 

Xác định được xu thế phát triển trên thực tế của các đô thị theo từng thời kỳ, từng giai 
đoạn phát triển. Quy hoạch cần dựa vào cơ sở thực thi của đô thị và tôn trọng quy luật thị 
trường, chỉ quy hoạch những cái gì có thể làm được, kể cả tính khả thi về tổ chức không gian và 
nguồn tài chính thực hiện. Trong đồ án quy hoạch chung đô thị không nên quy định những chỉ 
tiêu cứng nhắc, chỉ nên quy định những điều được khuyến khích làm và những điều phải ngăn 
cấm. Đối với các quy hoạch phân khu và chi tiết các khu vực cụ thể, cần chọn những hành động 
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cụ thể để thực hiện, căn cứ vào nhu cầu và nguồn lực của các nhà đầu tư phát triển đô thị, cho 
một thời gian nhất định. 

Các phương án phát triển đô thị căn cứ vào việc sử dụng và quản lý tài nguyên. Nguồn 
tài nguyên cần được xác định cụ thể trong các đồ án quy hoạch, việc khai thác tài nguyên cho 
giai đoạn hiện tại và tương lai, khai thác triệt để những nguồn tài nguyên có thể tái chế và hạn 
chế sử dụng những nguồn tài nguyên không tái tạo được. Việc sử dụng tài nguyên cần giới hạn 
trong ngưỡng cho phép.

Quy hoạch đô thị phải tuân thủ các quy hoạch cấp trên, ưu tiên thực hiện các mục tiêu 
phát triển đô thị theo các chiến lược, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tốt việc 
sử dụng đất, nhất là kiểm soát việc mở rộng đô thị và chuyển đổi đất nông thôn thành đất đô thị. 
Tất cả các đồ án quy hoạch đô thị cần được công khai, công bố rộng rãi trong xã hội.

Linh hoạt khi có sự thiếu thống nhất giữa các loại văn bản đối với lập đồ án quy hoạch do 
hiện tại nước ta đang có nhiều loại văn bản cần đáp ứng. Trên thực tế, nhiều khi các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn quy định chung về các chỉ tiêu kỹ thuật cho các loại đô thị nhưng nhìn chung quy mô, tính 
chất, đặc điểm của các đô thị lại khác nhau, việc linh hoạt trong áp dụng các văn bản là cần thiết, phù 
hợp hơn với thực tiễn xã hội. Với các quy hoạch đô thị theo từng loại hiện nay được lập, trên cơ sở 
Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 về Phân loại đô thị và Nghị quyết 
26/2022/UBTVQH15 ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, trong việc linh hoạt áp dụng QCVN 
01:2021/BXD cần quan tâm đặc biệt đến dân số và đất đai, đương nhiên những linh hoạt này cần 
được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, tốt nhất từ giai đoạn lập nhiệm vụ quy hoạch.

Để có được hệ thống cơ sở dữ liệu đầy đủ về quy hoạch đô thị, cần xây dựng hệ thống dữ 
liệu toàn quốc, ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin địa lý và công nghệ số, nền tảng số, cung 
cấp được theo nhu cầu của công tác quy hoạch đô thị; thiết lập các công cụ và phương pháp 
thích hợp để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng.

Dự báo chính xác các xu hướng phát triển. Cần quy định các phương pháp dự báo nhằm 
thống nhất các lĩnh vực phát triển, đặc biệt là dân số và đất đai; cần xác định được số dân ở từng 
giai đoạn cho các đô thị, kể cả lượng dân cư dao động theo kiểu con lắc và dân cư quy đổi như 
khách du lịch, người lao động thời vụ. Ban hành hệ thống các chỉ tiêu, tiêu chuẩn chi tiết làm 
cơ sở cho dự báo; các kết quả dự báo cần có cơ quan có thẩm quyền thẩm tra đánh giá để đảm 
bảo chất lượng quy hoạch đô thị.

Huy động tối đa sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề 
nghiệp và cộng đồng dân cư với nhiều thành phần như nhóm người có cùng văn hóa, cùng lối 
sống, cùng khu vực định cư, cùng nghề nghiệp, cùng hiệp hội, cùng có hành động chung vì 
những mục đích cụ thể. Cộng đồng có thể tham gia vào công tác quy hoạch đô thị từ việc cung 
cấp số liệu, đóng góp ý kiến vào các phương án, giám sát việc triển khai, thực hiện đúng các đồ 
án quy hoạch đến việc đóng góp vào nguồn vốn đầu tư cho quá trình xây dựng đô thị nói chung 
và nhà ở đô thị nói riêng.

5. Kết luận

Cùng với các đô thị trên toàn thế giới, hệ thống đô thị Việt Nam đang phát triển theo xu 
thế đô thị bền vững. Đô thị phát triển bền vững đảm bảo và nâng cao chất lượng sống của con 
người về các mặt kinh tế, xã hội và môi trường, cho hôm nay và các thế hệ mai sau. Để đáp ứng 
được định hướng phát triển bền vững, những yêu cầu nhất định trong quy hoạch đô thị gồm 
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việc quy hoạch phải phù hợp với các vùng địa lý và điều kiện sinh thái tự nhiên, bảo vệ môi 
trường; có cấu trúc đô thị hợp lý; có hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị đầy đủ, ổn định và phát triển 
bền vững; huy động được sự tham gia của cộng đồng…

Trong thời gian qua, Việt Nam đạt được rất nhiều thành tựu đáng kể trong công tác quy 
hoạch đô thị như số lượng lớn đô thị được lập quy hoạch và xây dựng, chất lượng các đô thị 
được nâng cao về mọi mặt: hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. Bên cạnh những thành tựu 
đạt được, một số hạn chế vẫn còn tồn tại, như Phương pháp, quy trình và nội dung lập quy hoạch 
đô thị chưa tiên tiến; việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật còn có lúc bất cập; hệ thống 
cơ sở dữ liệu chưa đầy đủ và chất lượng của công tác dự báo phát triển chưa cao.

Để triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, 
xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045, các giải pháp cần được nghiên cứu toàn diện và đồng bộ với sự tham gia của mọi tổ chức, 
mọi thành phần trong xã hội. Đối với nhiệm vụ nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, bài viết 
này đề xuất một số giải pháp: các quy hoạch cần được lập theo hướng đa ngành và hợp nhất; cần 
có sự liên kết đô thị giữa các vùng, miền với việc lựa chọn các mô hình đô thị thích hợp cho mỗi 
địa phương; việc xác định xu thế phát triển trên thực tế của các đô thị cần căn cứ vào việc quản 
lý và sử dụng tài nguyên; cần nâng cao chất lượng của hệ thống cơ sở dữ liệu và chất lượng của 
công tác dự báo phát triển; huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng.

Với sự tham gia của toàn Đảng, toàn dân và các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch 
đô thị hợp lý, toàn diện, công tác quy hoạch đô thị sẽ góp phần đưa hệ thống đô thị nước ta ngày 
càng phát triển bền vững. 
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ĐỔI MỚI TƯ DUY TẠO ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHANH- BỀN VỮNG  
TỪ CHIẾN LƯỢC ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ THÚC ĐẨY  

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TS.KTS. Ngô Trung Hải
Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam

Ngày 24/1/2022, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết 06 về VỀ QUY HOẠCH, XÂY 
DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2030, 
TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045, trong đó đã đánh giá quá trình đô thị hoá và  nhận định:

“Sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản 
lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Đến cuối năm 2020, hệ 
thống đô thị nước ta đã có 862 đô thị các loại (tác giả: 869 đô thị trong cả nước (tính đến 2021), 
phân bổ tương đối đồng đều trong cả nước. Tỷ lệ đô thị hoá xác định theo địa bàn có chức năng 
đô thị đã tăng từ 30,5% năm 2010 lên gần 40% năm 2020. Không gian đô thị được mở rộng; hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư theo hướng ngày càng đồng bộ và 
hiệu quả hơn; chất lượng sống của cư dân đô thị từng bước được nâng cao. Đô thị hoá và phát 
triển đô thị trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế khu vực 
đô thị tăng trưởng ở mức cao, đóng góp khoảng 70% GDP cả nước.” ....”Tuy nhiên, quá trình 
đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. Tỷ 
lệ đô thị hoá đạt được thấp hơn mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 
- 2020 và còn khoảng cách khá xa so với Tỉ lệ bình quân của khu vực và thế giới. Chất lượng 
đô thị hoá chưa cao, phát triển đô thị theo chiều rộng là chủ yếu, gây lãng phí về đất đai, mức 
độ tập trung kinh tế còn thấp. Quá trình đô thị hoá và phát triển đô thị chưa gắn kết chặt chẽ và 
đồng bộ với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới.”....”Những hạn 
chế, yếu kém có nhiều nguyên nhân, những nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Nhận thức về đô 
thị hoá và phát triển đô thị bền vững chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức. Công tác 
quy hoạch đô thị chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn, chất lượng thấp; việc triển khai thực hiện 
còn nhiều hạn chế, nhiều nơi việc điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện. Thể chế, chính sách về 
đô thị và phát triển đô thị còn thiếu đồng bộ và ổn định. Đứng trước nhu cầu từ thực tế, Đảng và 
Chính phủ đã yêu cầu, khuyến khích và đẩy mạnh những Đề xuất đổi mới công tác lập QHĐT 
phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế mà có thể giải quyết 
những tồn tại hạn chế trong phương pháp quy hoạch truyền thống, nhằm xây dựng các đô thị 
Việt Nam hiện đại, bản sắc và bền vững là mong muốn từ chính quyền các cấp, các nhà hoạch 
định quy hoạch, chính sách phát triển đô thị, người dân và nhà đầu tư.  

Trong mục 2 của Nghị Quyết 06, đã chỉ rõ cần phải: Nâng cao chất lượng quy hoạch đô 
thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững: “Đổi mới toàn diện về phương 
pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch theo hướng quy hoạch đô thị phải có cách 
tiếp cận đa ngành, bao trùm tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật 
thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững; bảo đảm tính tầng bậc, liên tục, thống nhất, đầy 
đủ, tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn; phân định rõ 
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các vùng trong nội dung quy hoạch đô thị và áp dụng các công cụ kiểm soát phát triển theo quy 
hoạch và kế hoạch; gắn quy hoạch đô thị với nguồn lực thực hiện. Xây dựng hệ thống dữ liệu 
toàn quốc về quy hoạch phát triển đô thị; ứng dụng rộng rãi hệ thống thông tin địa lý (GIS) và 
công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.”

Theo Luật Quy hoạch (2017), hệ thống quy hoạch quốc gia gồm: quy hoạch cấp quốc gia 
(Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch sử dụng đất 
quốc gia và 39 quy hoạch ngành quốc gia), 6 quy hoạch vùng, 63 quy hoạch tỉnh, các quy hoạch 
đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội 
quy định) và quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn. Hiện nay các Bộ và các Tỉnh đang triển 
khai khẩn trương để phê duyệt theo đúng thẩm quyền mặc dù còn khá nhiều khó khăn, bất cập 
khi triển khai nhưng sẽ tiệm cận dần cái đúng qua quá trình nhận thức, phương pháp tiếp cận 
cũng như hiệu quả sau khi các Quy hoạch này được duyệt.

Trong khuôn khổ chia sẻ tại Diễn đàn này sẽ tập trung vào Đổi mới trong việc lập Quy 
hoạch Đô thị - công cụ đã và đang được sử dụng quản lí phát triển đô thị hiện nay.

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ TỰ NHẬN THỨC 

1. Tồn tại trong phương pháp lập quy hoạch đô thị 

Công tác lập QHĐT hiện nay là cả một quá trình hình thành lịch sử tiếp thu từ những kiến 
thức thuộc thời kỳ QHĐT thời Pháp thuộc và được đổi thay theo mô hình quy hoạch của nước 
ngoài và kinh nghiệm quản lý đô thị từng thời kỳ đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc phát triển 
và tạo ra diện mạo đô thị như hiện nay.

Tuy vậy, phương pháp lập QHĐT hiện là phương pháp quy hoạch vật thể truyền thống 
với chịu ảnh hưởng của loại hình Quy hoạch từ các quốc gia XHCN (trước đây) và có tiếp 
thu một số phương pháp quy hoạch hiện đại từ các quốc gia Phương Tây có nền kinh tế thị 
trường khá rõ nét. Cho nên QHĐT hiện nay dường như phù hợp với nền kinh tế bao cấp theo 
tầng bậc, nhiều tính chỉ đạo từ trên xuống, sự tham gia của các ngành, các thành phần dân 
cư đô thị chưa thực sự đồng bộ mặc dù đã có luật quy định. Nhiều quy định cứng nhắc, bó 
buộc, chưa tạo ra những chiến lược và ý tưởng sáng tạo do các Nhà đầu tư, người dân trong 
quá trình phát triển đô thị cũng như nhiều tư vấn trong và ngoài nước khi tham gia phát triển 
các dự án đầu tư…Nhiều đồ án QHC, QH Phân khu và Chi tiết đã phải điều chỉnh liên tục với 
quy trình điều chỉnh bắt buộc đã tạo ra nhiều lãng phí thời gian và tiền bạc của xã hội nhiều 
khi không cần thiết.

Vì vậy, phương pháp và quy trình như hiện nay xem ra chưa phù hợp với mô hình kinh 
tế thị trường có sự tham gia của các chủ đầu tư, không đủ điều kiện linh hoạt, nhạy bén để bám 
sát nhu cầu thực tế nên thiếu tính khả thi và phải điều chỉnh liên tục, không xóa “treo” được. 
Tính tích hợp các ngành và sử dụng kết quả của các quy hoạch ngành khác vào quy hoạch đô 
thị còn hạn chế.

Các chuyên gia quy hoạch đang sử dụng phương pháp hai chiều về quy hoạch phát triển 
đất đai, thuần túy coi đây là vấn đề phân vùng, các mạng lưới và dự báo. Trong khi cần sự hiểu 
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biết kỹ lưỡng hơn về thị trường bất động sản và tính chất đa chiều của tài nguyên đất, yếu tố xã 
hội, văn hóa, môi trường và biến đổi khí hậu. 

2. Tồn tại trong nội dung lập quy hoạch đô thị

Quy hoạch chung xây dựng đô thị (QHC)

Hiện nay, đồ án QHC được lập cho hầu hết các đô thị từ loại đặc biệt xuống loại 5 mặc dù 
cũng đã có một đồ án xây dựng tầm nhìn nhưng hầu hết đều thiếu thống nhất các chiến lược, giải 
pháp cũng như các định hướng không gian. Việc tập hợp các quy hoạch ngành liên quan chưa 
có quy trình thống nhất (Luật Quy hoạch mới được thực hiện đầu năm 2019), chưa có những 
hướng dẫn cụ thể mang tính chế tài qui định để lồng ghép các ngành vào QHĐT. Nội dung dự 
báo còn nhiều bất cập do thiếu các công cụ dự báo hiện đại dẫn đến quy hoạch có tầm nhìn ngắn 
hạn, mang nhiều tính chủ quan, áp đặt, mong muốn hơn là dựa trên các cơ sở khoa học vững 
chắc. Nhiều chỉ tiêu tính toán trong QHĐT hiện nay về cơ bản dã đáp ứng để các quy hoạch/
kế hoạch sử dụng đất và các ngành khác kết nối tính toán khi thực hiện các quy hoạch chuyên 
ngành, cũng như để quản lý phát triển, cấp chứng chỉ quy hoạch, phê duyệt các dự án … nhưng 
nhiều chỉ tiêu cũng lại làm trở ngại quá trình phát triển như tầng cao, dân số, mật độ cư trú cũng 
chưa có…dẫn đến nhiều dự án phát triển đô thị tại các đô thị đều phải điều chỉnh khi gặp các 
dự án đầu tư trên thực tế. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đồ án QHC hiện nay về cơ bản đáp 
ứng cho bước phát triển dự án tiếp theo, nhưng vẫn còn nhiều thông số, mạng lưới…ở cấp độ 
chi tiết thường không sử dụng vì thực tế các dự án đầu tư hạ tầng lại đòi hỏi khá kỹ, chi tiết cho 
nên trên thực tế nhiều bản vẽ hạ tầng kỹ thuật không được sử dụng làm công tác quản lý mà chủ 
yếu làm cơ sở cho một số dự án hạ tầng chuyên ngành. Đánh giá ĐTM trong các đồ an QHC là 
cần thiết, nhưng thực tế lại chưa đồng hành cùng các giải pháp không gian, tác động thực chất 
khi tính toán các giải pháp tối ưu lựa chọn định hướng phát triển. Vì vậy, nhiều đồ án lại mang 
tính hình thức, làm cho có mà không đóng góp hiệu quả cho các quyết định cuối cùng nhằm đạt 
được yêu cầu về PTBV, ứng phó với BĐKH.

Việc thiếu thống nhất tên gọi các loại đất trong QHCĐT và quy hoạch/kế hoạch Sử dụng 
đất cũng tạo ra những khó khăn khi quản lý tổng hợp trên địa bàn và công tác cấp đất, cấp phép 
cho người dân và dự án.

Quy hoạch phân khu (QHPK):

Quy hoạch phân khu hiện nay dựa trên Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 trước đây cũng là 
một bước thể hiện những ý tưởng phát triển từng khu chức năng đô thị hoặc từng khu vực phát 
triển do chính quyền có trách nhiệm lập và dùng đồ án này làm cơ sở lập các QHCT (phần lớn 
do các chủ đầu tư là tư nhân thực hiện). Đây là mấu chốt chủ yếu làm kéo dài thời gian quy 
hoạch nói chung, làm chậm lại tiến trình đưa ý tưởng phát triển đô thị từ đồ án QHC đến xây 
dựng các công trình và khu vực phát triển đô thị. Nhiều đồ án QHPK vừa được phê duyệt đã 
phải điều chỉnh, hoặc không được các nhà đầu tư khi lập qui hoạch chi tiết chấp nhận nên đã 
yêu cầu điều chỉnh lại quy hoạch phân khu nhằm hợp pháp hóa các QHCT đang được lập để 
đầu tư xây dựng. Chi phí lập do ngân sách nhà nước phải bỏ ra không đáp ứng đủ yêu cầu phủ 
kín QHPK đô thị nên nhiều đô thị phải giao các Chủ đầu tư thực hiện bằng vốn của họ, sau đó 
nhà nước sẽ phải trả lại qua việc khấu trừ vào các chi phí đóng góp cho nhà nước. Thực chất, 
nhiều nội dung của QHPK trùng hợp nhiều với các Phân khu/Khu chức năng trong đồ án QHC 
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đã lập. Việc gợi ý mô phỏng không gian không có giá trị lắm vì các đồ án QHCT gần như không 
theo những gợi ý này.

Quy hoạch chi tiết (QHCT):

Quy hoạch chi tiết phần lớn do các Chủ đầu tư (tư nhân hoặc nhà nước tùy theo tính chất 
và khu vực lập đồ án) tại các quận, phường, các khu có chức năng đặc thù làm cơ sở để xây 
dựng hạ tầng, thiết kế các công trình kiến trúc, cảnh quan…Nhưng trong quy tình hiện nay, các 
đồ án QHCT hầu hết chỉ đáp ứng yêu cầu về Sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật như mạng giao thông 
và hệ thống cấp điện nước, thoát nước san nền. chưa đáp ứng được yêu cầu về kiến trúc, cảnh 
quan, ánh sáng, màu sắc, các thiết bị đô thị, các nhu cầu xã hội đô thị…mà QHCT hiện nay chưa 
đáp ứng. Những yêu cầu này chỉ có thể giải quyết được bằng Thiết kế đô thị mới tạo ra được 
hình ảnh đô thị (3D) và sử dụng đất kết hợp hạ tầng (2D). Nhiều đồ án QHCT do các chủ đầu tư 
thuê các tư vấn quốc tế lập, phần lớn được thực hiện theo phương pháp lập Thiết kế đô thị, mà 
trong đó đã lồng ghép hầu hết các yêu cầu của một đồ án QHCT (theo hệ thống QH Việt Nam 
hiện nay) nhưng khi trình phê duyệt đều phải thuê tư vấn Việt Nam làm lại hồ sơ cho phù hợp 
với quy định của Việt Nam về QHCT. Có thể nói đây là việc chưa hài hòa hóa phương pháp lập 
TKĐT và QHCT của các hệ thống quy hoạch giữa các quốc gia khác nhau.

Thiết kế đô thị tuy đã có quy trình lồng ghép từ QHC, QHPK và QHCT nhưng thực tế 
chưa đảm bảo nội dung, thiết kế sơ sài, chưa đủ cơ sở để xây dựng quy chế quản lý kiến trúc 
cảnh quan đô thị. Hiện nay, các đồ án TKĐT đều thiếu thông tin về các công trình kiến trúc dự 
kiến xây dựng vì TKĐT bên cạnh việc làm công cụ quản lý, đồng thời thực chất là các hồ sơ tài 
liệu cho các đồ án xây dựng của các dự án. Và TKĐT vẫn còn đang được làm thí điểm nhưng 
trong thực tế, đối với các dự án đầu tư do các tư vấn quốc tế lập bản chất đã là một đồ án TKĐT 
hoàn chỉnh (bao gồm cả các yếu tố trong QHCT).

Bên cạnh đó, quy hoạch chi tiết 1/500 thường xuyên được điều chỉnh theo hướng tăng 
diện tích kinh doanh, giảm diện tích công trình hạ tầng kỹ thuật – xã hội và cây xanh dẫn đến 
dự án sau được thực hiện không đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, thiếu trầm 
trọng diện tích cây xanh, mặt nước, công viên và các công trình phúc lợi công cộng.

3. Tồn tại trong hồ sơ đồ án quy hoạch đô thị

Hồ sơ bản vẽ QHĐT còn cồng kềnh bởi các bản vẽ thiết kế cụ thể chi tiết nhưng không có 
tính thực tiễn cao. QHC và QHPK chủ yếu sử dụng 02 bản đồ là sử dụng đất và giao thông, các 
bản vẽ về hạ tầng kỹ thuật ít được sử dụng, hiệu quả không cao. Bản vẽ về đánh giá môi trường 
chiến lược, thông tin liên lạc gần như không được sử dụng. Bản vẽ tổng mặt bằng sử dụng đất 
được sử dụng nhiều tuy nhiên ký hiệu các loại đất chưa thống nhất với bản vẽ quy hoạch sử 
dụng đất của ngành tài nguyên, môi trường. Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống chỉ nên quy 
định ở quy hoạch chi tiết. Hồ sơ thiết kế đô thị còn khó khăn trong thực hiện.

4. Tồn tại trong quá trình thẩm định, phê duyệt và quản lý theo QH.

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tuy đã có quy định về thời gian nhưng do 
yêu cầu chặt chẽ về các quy trình, các nội dung, thông số hay nhiều vấn đề phức tạp nên quy 
trình này dường như vẫn còn kéo dài, bên cạnh đó việc trình tự tuân thủ theo các bước từ Quy 
hoạch vùng đến Quy hoạch chung; Quy hoạch phân khu; Quy hoạch chi tiết sau đó mới đến các 
công tác khảo sát, thiết kế cho chuẩn bị đầu tư khiến thời gian kéo dài trong lúc cơ hội đầu tư 
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lại không cho phép. Một vòng đời quy hoạch để thực hiện quá trình này thường vừa đủ 5 năm 
và luật cho phép lại điều chỉnh và như vậy, các đồ án liên quan cũng lại cần điều chỉnh như một 
chu kỳ tất yếu, mất thời gian vật chất của xã hội, các nhà quản lý đô thị cũng khó quản lý khi 
trong tay có quá nhiều công cụ - đồ án quy hoạch liên quan, nhiều khi phải lựa ý định đầu tư để 
phù hợp với quy hoạch đã được duyệt.

Nếu Quy hoạch chung tính ổn định chưa cao rất có thể dẫn đến việc biến đổi rất nhiều các 
quy hoạch cấp nhỏ hơn khiến kế hoạch đầu tư có thể bị thay đổi.

ĐỀ XUẤT ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP, QUY TRÌNH, NỘI DUNG VÀ SẢN 
PHẨM ĐỔI MỚI QUY HOẠCH ĐÔ THỊ.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác lập quy hoạch đô thị tại Việt Nam, nhóm nghiên 
cứu đã tổng hợp kinh nghiệm về lập quy hoạch đô thị từ một số quốc gia phát triển như: Anh, 
Pháp, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Australia, Nga, đồng thời đi khảo sát thực tiễn tại Nga 
và Nhật. Nhóm nghiên cứu đã đúc kết một số loại hình và phương pháp quy hoạch đô thị cũng 
như xu thế đổi mới quy hoạch đô thị hiện nay trên thế giới, phân tích so sánh sự khác biệt với 
hệ thống quy hoạch tại Việt Nam. Phương pháp lựa chọn phải thỏa mãn các vấn đề bất cập nêu 
trên của thực trạng phát triển đô thị và xu thế hội nhập trong tương lai. Một số phương pháp có 
thể tham khảo cho Việt Nam như: Quy hoạch có sự tham gia, Quy hoạch tích hợp, Quy hoạch 
cấu trúc/cấu trúc chiến lược, Quy hoạch chiến lược/chiến lược hợp nhất/kế hoạch hành động, 
quy hoạch tổng thể kiểu mới.

Về cơ bản phương pháp và hệ thống Quy hoạch đô thị tại Việt Nam đã ổn định và được 
quy định cụ thể trong các Điều tại các văn bản Quy phạm pháp luật về Quy hoạch đô thị. Các 
thành tố trong Mô hình Quy hoạch đô thị hiện nay (Phương pháp, Quy trình, Nội dung, Sản 
phẩm) cơ bản đã tiếp cận với thông lệ quốc tế và là những nhân tố tất yếu phải có trong Mô 
hình Quy hoạch đô thị. Việc đề xuất Mô hình Quy hoạch đô thị đổi mới cho Việt Nam không 
nhất thiết phải nghiên cứu xây dựng Mô hình mới hoàn toàn với nội hàm thay đổi toàn bộ các 
thành tố tạo dựng lên mô hình. Do đó, đề xuất Mô hình Quy hoạch đô thị đổi mới cho Việt 
Nam sẽ là đổi mới nội hàm của các thành tố Phương pháp, Quy trình, Nội dung, Sản phẩm.

a. Đổi mới về phương pháp.

1. Phương pháp lập QHĐT phải đảm bảo được tính thiết thực trong việc tham gia của tổ 
chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với QHĐT. Các mục tiêu của quy hoạch phải thật rõ ràng 
và dễ hiểu với tất cả các chủ thể thuộc khối nhà nước cũng như với các đối tác tư nhân. Quá 
trình đối thoại ở cấp đô thị cũng được coi là công việc quan trọng không kém gì so với chính 
nội dung đồ án. Các mục tiêu của đồ án phải được đưa vào một chiến dịch truyền thông đối với 
những đối tượng sẽ thực hiện đồ án đó.

2. Phương pháp lập QHĐT theo hướng tiếp cận đa ngành, đảm bảo được sự tích hợp 
các đồ án quy hoạch ngành vào đồ án QHĐT bằng việc xây dựng bộ công cụ chuyển hóa nội 
dung của quy hoạch ngành vào QHĐT. Dựa trên công tác chuyển đổi số, hạ tầng ICT dưới góc 
độ đóng góp cho mô hình Đô thị thông minh hình thành trung tâm dữ liệu lớn (Big Data) bao 
gồm thông tin toàn diện về đô thị, các hệ thống bản đồ hiện trạng (theo các tỉ lệ) được cập nhật 
thường xuyên để chia sẻ đồng bộ cho các hoạt động liên quan từ xây dựng quy hoạch đô thị, 
tính toán dân số, đất đai, kinh tế đô thị, phát triển nhân lực...
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3. Xây dựng được bộ công cụ đánh giá hiện trạng mang tích logic khoa học với kết quả 
mang tính định lượng cao. Xây dựng phương pháp dự báo phát triển mang tính toàn diện, đầy 
đủ các công cụ nghiên cứu phân tích.

4. Phương pháp lập quy hoạch theo hướng “Quy hoạch chiến lược và linh hoạt”, “Quy 
hoạch hành động”, “Quy hoạch mềm” nhằm làm rõ những nội dung cần phải thực hiện, lộ trình 
thực hiện, rõ trách nhiệm các bên, ứng phó hiệu quả với các biến động về kinh tế-xã hội. Đặc 
biệt phải đảm bảo tính chiến lược cho QHC, tránh tình trạng khi triển khai QHPK lại bất cập và 
lại điều chỉnh QHC, vẫn duy trì Tầm nhìn lâu dài.

b. Đổi mới về quy trình.

Cần rút ngắn quy trình 4 bước hiện nay theo hướng giảm bớt loại quy hoạch đô thị bằng 
cách tích hợp tối đa các cấp độ lập quy hoạch đô thị. Đề xuất xây dựng quy trình 2 bước như 
một số nước phát triển: Quy hoạch chiến lược và quy hoạch hành động. Quy hoạch tổng thể và 
Quy hoạch cụ thể.

Tuy nhiên với hệ thống đô thị Việt Nam có 06 loại đô thị từ loại đặc biệt đến loại 5. Xét 
về quy mô độ lớn của đô thị đề xuất đổi mới quy trình cụ thể đối với các loại đô thị như sau:

1. Quy trình đối với đô thị đặc biệt (gồm thủ đô Hà Nội và tp HCM – các thành phố có 
số dân dự báo khoảng 10 triệu)

Quy trình lập quy hoạch đô thị theo 03 bước.

- Bước 1: Lập Quy hoạch chung đô thị (bao gồm cả quy hoạch chuyên

ngành hạ tầng kỹ thuật).

- Bước 2: Lập Quy hoạch phân khu đô thị.

- Bước 3: Lập Thiết kế đô thị (Bước này gộp Quy hoạch chi tiết và Thiết kế đô thị riêng).

2. Quy trình đối với các đô thị còn lại (từ đô thị loại 1-5)

Quy trình lập quy hoạch đô thị theo 02 bước.

- Bước 1: Lập Quy hoạch chung đô thị (Quy hoạch chung đô thị và tích hợp những nội 
dung, chỉ tiêu cơ bản trong Quy hoạch phân khu).

- Bước 2: Lập Thiết kế đô thị (Bước này gộp Quy hoạch chi tiết đô thị và Thiết kế đô thị 
riêng).

c. Đổi mới về nội dung.

Nội dung QHĐT phải đảm bảo tính chiến lược, có tầm nhìn nhưng cũng phải sát nhu cầu, 
năng lực thật sự của đô thị, tránh dàn trải. Xác định được rõ nguồn lực thật sự theo quan điểm 
thị trường, dựa trên lợi ích của dân, hài hòa lợi ích của người dân - nhà đầu tư và Nhà nước. 
Theo đó nội dung QHĐT phải phân định rõ vùng nào để phát triển đô thị theo hướng nén, tập 
trung; vùng nào dự trữ phát triển; vùng nào là đất nông nghiệp thì khoanh vùng lại và phải bảo 
vệ đất nông nghiệp đó, không cho phát triển tràn lan. Đến khi đô thị phát triển hết đất khu vực 
phát triển đô thị, có điều kiện để phát triển hạ tầng đến khu dự trữ, khu đất nông nghiệp thì mới 
tiếp tục quy hoạch ở khu đất nông nghiệp đã khoanh.

Trên cơ sở định hướng nêu trên sơ bộ đề xuất đổi mới về nội dung lập quy hoạch đô thị.
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* Quy hoạch chung:

- Quy hoạch chung đô thị đặc biệt

+ Giảm thiểu những nội dung thiết kế và bản vẽ mang tính chi tiết cụ thể.

+ Mức độ nghiên cứu ở mức định khung hướng dẫn.

+ Tích hợp với các quy hoạch ngành. Tăng cường tính định hướng chiến lược (CDS), 
khẳng định cấu trúc, hình thái đô thị. Bổ sung nội dung về kinh tế đô thị, tài chính đô thị. Hoàn 
chỉnh DMC.

Quy hoạch chung đô thị còn lại (tích hợp nội dung của QHPK):

+ Tích hợp với các quy hoạch ngành. Tăng cường tính định hướng chiến lược, khẳng định 
cấu trúc, hình thái đô thị. Bổ sung nội dung về kinh tế đô thị, tài chính đô thị.

+ Định hình các chỉ tiêu phát triển đô thị mang tính mềm dẻo.

+ Mức độ nghiên cứu đến đơn vị ở.

+ Định rõ các phân khu phát triển. Xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch.

+ Hạ tầng kỹ thuật định hình những tuyến chính đô thị.

* Quy hoạch phân khu (Lập cho các đô thị đặc biệt):

- Định hình các chỉ tiêu phát triển đô thị mang tính mềm dẻo, sử dụng quy chuẩn và tiêu 
chuẩn làm cơ sở quản lý.

- Mức độ nghiên cứu đến đơn vị ở.

- Định rõ các phân khu phát triển. Xây dựng lộ trình thực hiện quy hoạch.

- Hạ tầng kỹ thuật định hình những tuyến chính đô thị.

* Thiết kế đô thị:

Lồng ghép nội dung của Quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị riêng. Đồng thời soạn lại nội 
dung sau khi tích hợp.

d. Đổi mới về sản phẩm.

1. Khắc phục được tính xơ cứng của sản phẩm quy hoạch đô thị hiện nay, đảm bảo đủ linh 
hoạt để có thể đáp ứng các thay đổi của thực tiễn, tránh tình trạng thường xuyên điều chỉnh, 
giảm thiểu thời gian lập quy hoạch.

2. Sản phẩm của quy hoạch đô thị cần trở thành những bản đồ hoặc sơ đồ định hướng tích 
hợp đa ngành và những kèm theo đó là những thuyết minh được giải trình cụ thể, chi tiết nội 
dung và cách thức thực hiện đồ án thay vì đưa ra những bản vẽ thiết kế cụ thể chi tiết nhưng 
không có tính thực tiễn cao như hiện nay.

3. Hồ sơ, sản phẩm hướng tới giảm thiểu tính đơn năng, tăng cường tính đa năng trong 
phân bố các không gian, quy hoạch sử dụng đất của đô thị. Rút gọn, đơn giản các bản vẽ ở quy 
hoạch cấp cao (cấp chiến lược), đồng thời tăng cường nội dung chi tiết cho các bản vẽ ở quy 
hoạch cấp thấp (cấp hành động, hay còn gọi là dự án đầu tư). Quy định rõ mức độ nghiên cứu 
và thể hiện bản đồ ở mỗi loại hình QHĐT.
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4. Xây dựng lộ trình thẩm định phê duyệt bằng hồ sơ mềm kết hợp chuẩn hóa số lượng hồ 
sơ các loại đồ án và được quản lý bằng phần mềm theo hướng hiện đại.

NHỮNG ĐÓNG GÓP VÀ KIẾN NGHỊ

• Đóng góp về giá trị khoa học:

- Về Phương pháp luận quy hoạch: hướng tới Phương pháp QH hiện đại phù hợp với xu 
thế PTĐT ở Việt Nam trong những năm tới.

- Tập hợp các tài liệu về kinh nghiệm quy hoạch đô thị trên thế giới cho việc tham khảo, 
đào tạo…

- Lồng ghép những ưu điểm một số loại hình QHĐT trên thế giới vào công tác đổi mới 
QHĐT

- Về Nội dung QHC, khả năng tích hợp cao đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị có sự tham 
gia các Ngành, người dân và doanh nghiệp thể hiện trong Tầm nhìn, các kịch bản phát triển, 
chiến lược phát triển cũng như cấu trúc Khung ><Linh hoạt trong phương pháp lập QHC ĐT. 
Áp dụng phương pháp Quy hoạch cấu trúc và chiến lược.

- Về Quy trình: lồng ghép các công đoạn QH (QHC + Phân khu) và (QHCT + TKĐT) làm 
rút ngắn thời gian lập các đồ án QH trước đây

• Đóng góp giá trị thực tiễn

- Về thời gian: rút ngắn khoảng 2 năm nghiên cứu và phê duyệt các đồ án từ QHC – Phân 
khu và QHCT (chưa tính TKĐT). Qua đó đẩy nhanh công đoạn từ ý tưởng ra thực tiễn thực 
hiện.

- Về tài chính: ước tính tiết kiệm khoảng 2000 tỷ chi phí cho các loại QHPK trước đây từ 
ngân sách. Bên cạnh đó, sẽ rút ngắn thời gian chờ đợi và giảm chi phí xã hội của doanh nghiệp 
khi thực hiện dự án đầu tư.

- Về cải cách hành chính: đảm bảo rút ngắn, tránh điều chỉnh QHPK do tác động của các 
dự án đầu tư. Tránh được cơ chế “xin – cho” trong quá trình điều chỉnh QHĐT và lập dự án đầu 
tư.

- Đảm bảo giữ được Tầm nhìn và Khung định hướng, đồng thời linh hoạt trong thực tiễn 
quản lý và đầu tư.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển đồng thời kiểm soát phát triển cũng đảm bảo.

• Kiến nghị

Nội dung đổi mới phương pháp luận, mô hình đô thị đến quy trình lập quy hoạch đô thị, 
nội dung nghiên cứu, sản phẩm quy hoạch đã đảm bảo phù hợp với xu hướng chỉ đạo Chính phủ 
giảm bớt quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý đô thị vừa đảm bảo khả năng lồng ghép 
trong quy hoạch, rút ngắn quy trình lập và phê duyệt quy hoạch, nhanh chóng đưa ý tưởng quy 
hoạch đô thị vào dự án đầu tư.

Hơn nữa, giảm chi phí đầu tư công, làm rõ trách nhiệm đầu tư của chính quyền hay tư 
nhân phát triển dự án. Tổng thời gian dự kiến rút gọn được khoảng 2-3 năm cho việc lập quy 
hoạch 4 bước sang 2 bước.
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Bên cạnh đó vẫn kiểm soát một cách linh hoạt Tầm nhìn, định hướng chung (đã lồng ghép 
ngành) trong tương lai, tránh được việc điều chỉnh quá nhiều các quy hoạch – do các dự án phát 
triển có nhu cầu riêng, phù hợp với nhu cầu đầu tư và phát triển dự án cua chủ đầu tư. Chính 
quyền đô thị kiểm soát các định hướng không gian cơ bản chứ không kiểm soát quá sâu vào 
từng chi tiết của các dự án phát triển thông qua các Quy định kèm đồ án (cần dùng quy chuẩn và 
tiêu chuẩn để kiểm soát). Đề tài cũng kiến nghị lồng ghép một số quy định trong Quy chế kiểm 
soát phát triển vào trong Quy định của đồ án Quy hoạch nhằm tăng cường tính pháp lý của Quy 
định này. Hiện nay Quy định quản lý kiến trúc cảnh quan cho Đồ án QHC Thủ đô Hà Nội vẫn 
đang được dùng khá hiệu quả trong quá trình kiểm soát phát triển đô thị ở Hà Nội.

Trong quá trình lập Tầm nhìn, lập khung phát triển có thể áp dụng các phương pháp lập 
quy hoạch đô thị theo hướng chiến lược ví dụ như Quy hoạch cấu trúc chiến lược, Quy hoạch 
ý tưởng (Conceptual Planning) hoặc Chiến lược phát triển đô thị…Các phương pháp này được 
khuyến khích áp dụng trong giai đoạn này nhằm phát huy tính ưu việt của các phương pháp 
nghiên cứu mang tính lồng ghép và linh hoạt.

Nhưng trong Quy hoạch chung đổi mới việc lồng ghép quy hoạch phân khu đã đảm bảo 
chức năng sử dụng đất, các khung giao thông và kết nối phát triển giữa các Khu vực phát triển 
đô thị đã được xác định nhằm quản lý phát triển một cách linh hoạt. Việc lồng ghép Qui hoạch 
chi tiết và Thiết kế đô thị (thống nhất gọi là Thiết kế đô thị) nhằm đảm bảo tính thống nhất về 
phương pháp/quy trình quy hoạch với các quốc gia phát triển vừa tăng tính hiệu quả của đồ án 
quy hoạch chi tiết hiện nay nặng về quy hoạch sử dụng đất mà thiếu phần nghiên cứu về không 
gian kiến trúc, cảnh quan đô thị. Đồng thời chính thức đưa thiết kế đô thị vào quy trình quy 
hoạch hiện nay nhằm hài hòa với thông lệ quy hoạch trên thế giới.

Tóm lại, việc đổi mới quy trình rút gọn và phương pháp lồng ghép chiến lược trong bối 
cảnh hiện nay đảm bảo tăng tính hiệu quả của công tác quản lý quy hoạch đô thị và đẩy nhanh 
tiến độ các dự án đầu tư. Hơn nữa không làm thay đổi quá nhiều hệ thống văn bản pháp luật hiện 
hành cũng như cách thức lập quy hoạch đô thị hiện nay. Các nhà quản lý đô thị có thể dùng kiến 
thức hiện nay để quản lý đô thị, ra các quyết định thích hợp không mất thời gian thay đổi văn 
bản hướng dẫn. Khung đào tạo cho các cơ sở đào tạo về Quy hoạch đô thị cũng thuận lợi hơn, 
tính thích ứng với các phương pháp quy hoạch đô thị tiên tiến khác trên thế giới.

THAM KHẢO NGUỒN: 

Đề tài nghiên cứu độc lập cấp Nhà nước về “Nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác lập quy hoạch đô 
thị tại Việt Nam”, Ts Ngô Trung Hải – Nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch ĐTNTQG, Chủ nhiệm Đề 
tài (24/15-ĐTĐL.CN-CNN) cùng tập thể các chuyên gia quy hoạch thuộc Viện Quy hoạch Đô thị Nông 
thôn Quốc gia thực hiện. Đề tài đã được Nghiệm thu cấp Nhà nước và Lưu trữ tại Bộ KHCN.
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ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUY HOẠCH THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH HƯỚNG TỚI ĐÔ THỊ ĐÁNG SỐNG

Sở Xây dựng Đà Nẵng

Đà Nẵng có bờ biển dài khoảng 74km, có vịnh nước sâu, có thềm lục địa với độ sâu 200m, 
tạo thành vành đai nước nông rộng lớn thích hợp cho phát triển kinh tế tổng hợp biển. Bờ biển 
có nhiều bãi tắm đẹp như: Non Nước, Mỹ Khê, Thanh Khê, Nam Ô, Làng Vân... với nhiều cảnh 
quan thiên nhiên kỳ thú, có giá trị lớn cho phát triển du lịch và nghỉ dưỡng. Đà Nẵng cũng có 
những dãy núi núi hùng vĩ ôm trọn thành phố về phía Tây và Tây Bắc. Và những dòng sông 
tưới mát khu vực thung lũng, đồng bằng nằm giữa núi và biển. Cảnh quan xung quanh Đà Nẵng 
là sự kết hợp đầy đặc sắc của cảnh quan đồi núi trong đất liền và đồng bằng ven biển. Những 
đặc điểm địa hình rất riêng này từ lâu chính là một khung sườn vững chãi cho sự hình thành và 
phát triển đô thị Đà Nẵng.

Một đô thị phát triển theo chiều sâu, chú trọng những lợi thế tự nhiên hiếm có

Thay vì chỉ phát triển theo chiều rộng, dàn trải và lãng phí với xu hướng phát triển tuyến 
tính dọc theo các trục giao thông chính, đô thị Đà Nẵng trong giai đoạn mới sẽ tập trung phát 
triển theo chiều sâu, tạo lập các không gian kiến trúc phong phú, đa dạng, tận dụng và phát huy 
tối đa địa hình tự nhiên, đặt vấn đề cảnh quan, sinh thái, môi trường ở vị trí trọng tâm trong việc 
tính toán quy hoạch cho đô thị Đà Nẵng trong tương lai. 

Việc phát triển theo chiều sâu được thể hiện ở các nội dung như, mật độ cao và đa dạng 
công năng tạo nên đô thị sầm uất, sống động, nhiều lựa chọn dịch vụ; giải phóng các khu dân cư 
thấp tầng, kiệt hẻm thiếu các điều kiện sinh hoạt tối thiểu, không đảm bảo an toàn; thay thế bằng 
các cụm chung cư cao tầng cùng với việc bổ sung tiện ích đô thị như khuôn viên cây xanh, bãi 
đỗ xe... Tập trung tái thiết đô thị, tái cấu trúc khu vực đô thị trung tâm lâu đời (bao gồm quận: 
Hải Châu, Thanh Khê) theo hướng đô thị nén để tối đa hiệu quả sử dụng đất đai, hạ tầng, xen 
kẽ với các khoảng không gian công cộng đặc sắc trong đô thị. Đây đồng thời cũng là giải pháp 
cho mô hình đô thị phát thải thấp, bền vững.  

Nếu như trước đây Đà Nẵng phát triển đô thị đơn cực - một trung tâm, thì hiện nay Đà 
Nẵng đang định hướng xây dựng một đô thị đa cực, đa trung tâm với các đô thị vệ tinh được kết 
nối bằng giao thông công cộng để tạo động lực phát triển cho các khu vực khác nhau trong đô 
thị, và phát triển tối đa các nét đặc sắc riêng của các đô thị sườn đồi, đô thị ven sông, ven biển.

Định hướng thiết kế cho đô thị ven biển 

TP. Đà Nẵng xác định duy trì những không gian, tầm nhìn đến những khu vực cảnh quan 
tự nhiên tại Đà Nẵng, bao gồm biển, núi, sông, hồ và cây xanh. Theo đó, bảo vệ giá trị lợi thế 
của điều kiện địa hình tự nhiên độc đáo, bờ biển dài và mạng lưới sông hồ đa dạng bản sắc nhằm 
đảm bảo rằng Đà Nẵng phát triển bền vững. 

Khuyến khích phát triển cao tầng tại các khu vực giao cắt các trục đường chính đô thị, 
hướng biển theo các điểm, cụm, tuyến để tạo nhịp điệu và tạo hình ảnh chung cho từng khu vực 
đô thị, bảo đảm hành lang tầm nhìn các khu vực hướng sông và mặt biển được thông thoáng… 
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Điều này nhằm tạo ra sự tương phản, hình thành đường chân trời sắc nét, và tạo ra một hành 
lang tầm nhìn đến mặt biển thoáng và không bị cản trở. 

Xây dựng các chỉ tiêu để kiểm soát sự phát triển đô thị trong tương lai, phù hợp với từng 
phân khu và tầm nhìn của thành phố, nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo các điểm nhấn kiến 
trúc. Chính quyền Đà Nẵng khuyến khích các loại hình kiến trúc, mật độ xây dựng và hình thái 
phù hợp nhằm phản ánh bản sắc và đặc trưng của mỗi phân khu trong thành phố. Bên cạnh đó, 
chúng tôi cũng xem trọng việc giữ gìn và tôn vinh các giá trị văn hóa, di sản truyền thống của 
thành phố nhằm củng cố hình ảnh và bản sắc của Đà Nẵng.

Đô thị đáng sống – người dân chính là trái tim của sự phát triển

Mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất mà Đà Nẵng muốn hướng tới khi xây dựng một 
thành phố đáng sống chính là một thành phố, một đô thị nơi mà tất cả người dân, bao gồm cả 
những du khách, cảm thấy thoải mái, dễ chịu, hạnh phúc và được truyền cảm hứng mỗi ngày để 
sống, làm việc, vui chơi. Hay nói một cách khác, hình mẫu tốt nhất của đô thị Đà Nẵng chính 
là đô thị phục vụ tốt nhất cho người dân, lấy con người làm trung tâm trong mọi định hướng, 
mọi quyết sách. 

Một số định hướng chính mà đô thị Đà Nẵng hướng đến trong tương lai để phục vụ tốt 
nhất cho người dân:

Thứ nhất, trở thành một đô thị thông minh hơn. Thành phố thông minh là công cụ để giúp 
giải quyết một số thách thức trong quá trình phát triển đô thị. Thách thức mỗi nơi mỗi khác. Khái 
niệm đô thị thông minh rất rộng, mỗi thành phố có những mục tiêu, cách tiếp cận và cách làm 
khác nhau. Ví dụ như TP. Rio de Janeiro ở Brazil chỉ tập trung vào theo dõi các hoạt động trong 
thành phố thông qua 900 camera và thông tin thời tiết để phản ứng kịp thời trước các rủi ro về giao 
thông, môi trường, ngập lụt. Tại Singapore là ô nhiễm không khí và sự già đi của dân số khiến 
cho hệ thống y tế phải chuyển đổi để phù hợp. Còn tại TP. Đà Nẵng, có thể nói vấn đề then chốt 
được xác định là để “cải thiện chất lượng các dịch vụ phục vụ người dân và cải thiện môi trường”. 

Để giải quyết vấn đề then chốt này, thời gian qua, TP. Đà Nẵng đã tập trung phát triển 
đô thị thông minh gắn với chính quyền điện tử để tăng hiệu quả phục vụ người dân và doanh 
nghiệp; ứng dụng cung cấp các thông tin ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của người dân như 
giao thông, ngập lụt, ô nhiễm môi trường; và cuối cùng là xây dựng các hạ tầng công nghệ thông 
tin dùng chung để cho phép các doanh nghiệp công nghệ tham gia cùng thành phố trong việc 
phục vụ người dân và khuyến khích phong trào khởi nghiệp.

Những việc làm nêu trên không nằm ngoài mục tiêu chính quyền trong sạch và hiệu quả 
hơn, cuộc sống của người dân an toàn và thuận lợi hơn, các doanh nghiệp có sức sáng tạo tốt 
hơn và dễ dàng tiếp cận thị trường hơn.

Thứ hai, tạo nên một thành phố độc đáo, sống động  và đóng góp vào sinh hoạt cộng 
đồng với một hệ thống các không gian công cộng – nơi mỗi người dân đều cảm thấy tự hào 
và gắn kết với cộng đồng địa phương. Thành phố đang nỗ lực tạo nên một hệ thống các không 
gian mở, bằng việc nâng cấp, cải tạo các quảng trường hiện có; phát triển các quảng trường mới 
gắn với các công viên, hồ nước, trung tâm hành chính, trung tâm thương mại. Đặc biệt, quảng 
trường trung tâm được đề xuất mở rộng thành một khu vực có diện tích 9 ha nằm giữa sông Hàn, 
liên kết với bảo tàng, trung tâm hành chính, di tích quốc gia đặc biệt Thành Điện Hải...



75

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

Chúng tôi cũng khuyến khích khả năng sáng tạo kiến trúc với các công trình theo phong 
cách kiến trúc xanh, bền vững để tạo không gian đa dạng, hấp dẫn và phù hợp với các loại hình 
sử dụng; tạo nên không gian có mật độ tập trung cao độ các loại hình dịch vụ, tạo điều kiện thu 
hút các thương hiệu tầm cỡ quốc tế với các khu trung tâm thương mại quy mô lớn.

Đô thị bền vững - Đô thị có bản sắc riêng

Đà Nẵng có tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa phong phú cần được tối ưu hóa để tạo ra 
một bản sắc riêng cho thành phố với cảnh quan sông – biển - núi - rừng. Chúng tôi đang chú trọng 
vào việc quy hoạch phát triển đô thị tạo ra được sự liên kết thành công, hài hòa và tôn vinh đầy đủ 
các yếu tố trên để giúp xây dựng thương hiệu thành phố và định vị bản sắc Đà Nẵng. Ví dụ, song 
song với phát triển một đô thị ven biển đa dạng, đầy sôi động, các khu vực ven sườn đồi, núi 
có tầm nhìn hướng về thành phố sẽ được tập trung phát triển với các chỉ tiêu quy hoạch theo 
nguyên tắc hài hòa với môi trường sinh thái, hạn chế tác động đến cảnh quan và địa hình. Thành 
phố cũng đã và đang triển khai một chiến lược rõ ràng cho không gian cây xanh và mặt nước với 
một mạng lưới được quy hoạch cụ thể, tích hợp với quy hoạch phát triển đô thị (hồ điều hòa gắn 
với công viên cây xanh;  đô thị ven sông với các vùng đệm sinh thái, thoát lũ...; không gian mở 
ven sông,...) nhằm củng cố bản sắc đô thị riêng của thành phố, tạo ra một môi trường xanh, đáng 
sống; phát triển hệ thống giao thông tích hợp với mạng lưới giao thông công cộng toàn diện kết 
nối toàn bộ khu vực, và thiết kế đô thị gắn với tạo ra các không gian khuyến khích người đi bộ 
và người đi xe đạp. 

Và quan trọng nhất, chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào việc “đảm bảo khả năng phục hồi 
trong tương lai”, hay nói cách khác cần phải đảm bảo rằng sự phát triển trong hiện tại được tính 
toán cẩn trọng để giải quyết các vấn đề trong tương lai về lũ lụt, cấp nước, cấp điện, xử lý chất 
thải và biến đổi khí hậu.

Thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á

Trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành 
phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 
giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2040. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở Xây 
dựng TP. Đà Nẵng đang triển khai điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 
2021-2030, trên cơ sở bám sát Quy hoạch chung thành phố và Chiến lược phát triển nhà ở quốc 
gia được duyệt, với một số định hướng chủ yếu như sau: 

- Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khó khăn về nhà 
ở; ưu tiên phát triển nhà ở xã hội tại khu vực tập trung nhiều đối tượng có nhu cầu nhà ở xã hội 
như các khu công nghiệp, các trường đại học, … 

- Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư gắn với cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị. Ưu tiên 
cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư thuộc diện phải phá dỡ theo quy định, hướng tới phát 
triển đô thị văn minh, hiện đại, bền vững.

- Đồng thời, nhằm tạo ra những không gian sống có chất lượng cao cho đội ngũ các 
chuyên gia, tri thức có kỹ năng và tiềm lực tài chính đến sống và làm việc tại thành phố. Chương 
trình phát triển nhà ở của Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030 còn tập trung định hướng việc phát 
triển nhà ở thương mại gắn với khuyến khích phát triển các khu đô thị xanh, đô thị thông minh 
và phát triển nhà ở chung cư cao tầng hiện đại, thân thiện với môi trường, góp phần nâng cao 
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chất lượng nhà ở, đảm bảo kết nối và đồng bộ hệ thống hạ tầng, cung cấp đầy đủ các tiện ích, 
các không gian sống, nghỉ ngơi với chất lượng cao. 

Đà Nẵng có lợi thế là môi trường tự nhiên hấp dẫn với cảnh quan phong phú; Những nét 
văn hóa - ẩm thực độc đáo, đa dạng của một khu vực trung tâm Duyên hải Nam Trung bộ; Vị trí 
địa lý kết nối thuận lợi với các trung tâm hai đầu đất nước và khu vực Đông Nam Á với hệ thống 
hạ tầng giao thông tốt; Chính quyền năng động với một quyết tâm cao trong việc xây dựng và 
định vị thương hiệu thành phố đáng sống... 

Tuy nhiên, để trở thành một thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực Châu Á, vẫn 
cần nhiều nỗ lực để tạo nên các không gian sống tiêu chuẩn chất lượng quốc tế… Lãnh đạo TP. 
Đà Nẵng luôn khẳng định và triển khai hàng loạt chính sách đồng bộ để hoàn thành mục tiêu 
tổng quát đến năm 2030, phát triển Đà Nẵng thành một thành phố đáng sống để thu hút những 
tầng lớp ưu tú có tri thức, kỹ năng và tiềm lực tài chính đến định cư, đầu tư kinh doanh tại TP. 
Đà Nẵng./.
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PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ MỚI HIỆN ĐẠI VỚI VẤN ĐỀ  
PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

ThS.CN Nguyễn Vũ Bảo Minh

GS.TS. Nguyễn Quốc Thông 
Ủy viên Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư Việt Nam

1. Đặt vấn đề

Phát triển đô thị ở nước ta trong giai đoạn chuyển tiếp nền kinh tế từ hơn 30 năm nay, nhất 
là những năm gần đây diễn ra với tốc độ nhanh, có thể nói chưa từng có trong lịch sử, trong đó 
có sự tham gia của các khu đô thị mới (KĐTM). KĐTM được xây dựng ở nước ta khá đa dạng 
về quy mô, về chức năng, về không gian quy hoạch và hình thức kiến trúc, đồng thời được xây 
dựng trên diện rộng, không chỉ ở các đô thị rất lớn, đô thị lớn (Đô thị loại I, II) mà cả ở các đô 
thị trung bình và du lịch, nghỉ dưỡng (Đô thị loại III, IV). Ví dụ như ở TP. HCM, Hà Nội, Hải 
Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hạ Long, Thanh Hóa, Vinh, Nha Trang, Phan Thiết, Đồng Nai, 
Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ, Vĩnh Long, Phú Quốc,… 

Sự phát triển nhanh chóng các KĐTM như một tất yếu trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
toàn cầu, mang lại những mặt tích cực đối với sự phát triển đô thị ở nước ta, nhưng cũng đặt ra 
nhiều vấn đề về cần nghiên cứu. Phát triển KĐTM là vấn đề rộng và khó, mang tính tổng hợp 
đa ngành và liên quan đến nhiều tác nhân, trong khi chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm về phát 
triển đô thị cũng như phát triển các KĐTM hiện đại. Bài viết, vì thế chỉ đề cập về lĩnh vực quy 
hoạch và kiến trúc, trong đó nhấn mạnh vấn đề phát huy giá trị văn hóa vùng, miền trong quy 
hoạch và kiến trúc KĐTM với hy vọng góp phần nhỏ và công việc lớn là xây dựng KĐTM hiện 
đại và có bản sắc văn hóa địa phương ở nước ta.    

2. Phát triển khu đô thị mới với phát triển đô thị ở một số nước trên thế giới

Hình 1. Đơn vị ở láng giếng C. Pery 
[1]

KĐTM, thực chất là khu vực cư trú tập trung ở đô 
thị, do đó xuất hiện từ rất sớm cùng với sự phát triển của 
đô thị.Tuy nhiên, có thể khẳng định, cơ sở lý luận khá 
hoàn chỉnh của KĐTM hiện đại có nguồn gốc từ  Đơn vị 
ở láng giềng (Neighbourhood Unit)  do Clarence Pery 
đề xuất năm 1923 ở Mỹ. Bản chất của lý luận Đơn vị ở 
láng giềng là lấy con người làm trung tâm, trên cơ sở 
đáp ứng nhu cầu ở, giao tiếp xã hội và sinh hoạt cơ bản  
hằng ngày cuả cư dân. Trong đó trường phổ thông cấp I, 
nơi mọi gia đình đều có mối quan tâm chung về việc học 
hành của con cái, được chọn là cơ sở để tính toán quy 
mô. Quy mô một trường phổ thông cấp I khoảng 1000 
học sinh trong bán kính đi bộ an toàn, vừa sức và thuận 
tiện đến trường là khoảng 400m. Theo đó quy mô dân số 
của Đơn vị ở láng giềng là khoảng 5000 người. Đơn vị 
ở láng giềng trở thành đơn vị đô thị để phát triển đô thị. 
[1] (Hình 1)



78

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

Sau này, lý luận Đơn vị ở láng giềng được nhiều nước áp dụng và phát triển thành nhiều 
mô hình KĐTM khác nhau phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội-chính trị và mức độ phát triển 
đô thị của mỗi nước, nên có những tên gọi khác nhau. Đồng thời có thể khẳng định: Phát triển 
KĐTM gắn liền với quá trình phát triển đô thị; Phát triển KĐTM là tất yếu, bởi KĐTM, chiếm 
tỷ lệ lớn về diện tích, là không gian sống của cư dân đô thị và là thành phần quan trọng góp phần 
tạo nên hình ảnh của đô thị, trong đó hàm chứa bẳn sắc văn hóa của đô thị. 

Để chứng minh, cần thiết tóm lược những đặc điểm chính của quá trình phát triển KĐTM 
ở một số nước trên thế giới:

Ở châu Âu, từ những năm 1950, do nhu cầu phục hối kinh tế và tái thiết đô thị sau chiến 
tranh thế giới lần thứ II là rất lớn và cấp bách, nhiều KĐTM được xây dựng nhanh chóng.  Mô 
hình KĐTM phổ biến được xây dựng thường có quy mô lớn (dưới 100Ha), hoặc rất lớn (trên 
100Ha) chủ yếu ở khu vực ven đô, nhưng được kết nối với đô thị bằng hệ thống giao thông công 
cộng. Mục tiêu quy hoạch các KĐTM thời bấy giờ là không gian và ánh sáng để đảm bảo điều 
kiện vệ sinh môi trường cư trú. Do đó yêu cầu về hướng nhà và thông thoáng tự nhiên được coi 
trọng. Để giải quyết nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho số lượng lớn cư dân đô thị, vai 
trò và sự can thiệp về quản lý và cấp vốn của nhà nước là quan trọng, thậm chí có ý nghĩa quyết 
định, nhất là ở khối các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN). Bên cạnh đó, việc xây dựng hàng loạt 
với giá thành hợp lý bằng lối kiến trúc nhà ở theo đơn nguyên và công nghệ lắp ghép, chủ yếu 
là tấm lớn là giải pháp được ưu tiên lựa chọn. KĐTM thời kỳ này là hình ảnh phản ánh rõ nhất 
tinh thần của chủ nghĩa công năng  (từ hợp lý đến duy lý) trong quy hoạch và kiến trúc. 

Ví dụ ở Pháp, là mô hình Khu nhà ở lớn (Grand ensemble). (Hình 2)Trong khi, cùng thời 
gian ở các nước XHCN, KĐTM được gọi là Khu nhà ở, bao gồm nhiềuTiểu khu nhà ở. Ở nước 
ta từ năm 1957, KĐTM còn được gọi là Khu tập thể. KTT - Thuật ngữ này đã trở thành quen 
thuộc, không dịch ra tiếng nước ngoài trong các tài liệu chuyên môn quốc tế, nhất là ở Pháp. 

Hình 2. Khu nhà ở lớn tại Pháp [7]
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Sự phát triển đô thị ở nhiều nước trên thế giới trong những năm gần đây trong bối cảnh 
toàn cầu hóa cho thấy rõ, mô hình KĐTM gắn liền hữu cơ với mô hình đô thị toàn cầu – kết quả 
tất yếu của quá trình toàn cầu hóa (TCH). KĐTM, vì thế có những đặc điểm mới. TCH về kinh 
tế thì đã rõ, là xu thế phát triển tất yếu, không  tránh khỏi và không loại trừ bất cứ một quốc gia 
nào trên thế giới. Còn toàn cầu hóa về văn hóa, trong đó có vấn đề phát triển KĐTM và phát 
triển đô thị, thì trái lại đang đặt ra nhiều vấn đề ngày càng thu hút sự quan tâm nghiêm túc của 
nhiều người  để nghiên cứu và bàn luận. 

Đây là vấn đề then chốt đối với sự phát triển nhiều mặt của mỗi quốc gia. Chính vì thế, 
sự xuất hiện và thịnh hành, không phải ngẫu nhiên một khái niệm mới – Toàn cầu hóa cùng 
Địa phương hóa trong phát triển (GloCal). Đây là sự kết hợp giữa hai thuật ngữ Toàn cầu hóa 
(Globalisation) với Địa phương hóa (Locallisation) đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. 
Nghĩa là, trong phát triển đô thị và KĐTM, việc quan trong có ý nghĩa quyết định là vận dụng 
mô hình đô thị toàn cầu và mô hình KĐTM nào là phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm 
chính trị-văn hóa-xã hội của địa phương. Đó cũng chính là bản chất của quá trình phát triển hiện 
đại mà mỗi quốc gia, trên cơ sở kết hợp ấy và tùy vào điều kiện thực tiễn, lựa chọn cho mình 
cách phát triển phù hợp. 

 Mô hình đô thị toàn cầu được hình thành ở Mỹ trong những năm 1950 trên nền tảng của 
kinh tế định hướng toàn cầu. Đô thị toàn cầu được thể hiện trong cấu trúc đô thị bằng 2 thành 
phần nhận diện tiêu biểu là: CBD - Trung tâm thương mại dịch vụ (Central Business District) 
và KĐTM. Mô hình đô thị toàn cầu, dần dần cùng với tiến bộ của công nghệ thông tin trong các 
hoạt động kinh tế đô thị theo hướng toàn cầu tạo nên mạng lưới đô thị toàn cầu và làm thay đổi 
nhanh chóng cấu trúc không gian đô thị truyền thống, từ cấu trúc đô thị khép kín đơn tâm thành 
cấu trúc đô thị mở, đa tâm. Đô thị toàn cầu, bằng cạnh tranh đô thị, đã đẩy nhanh tốc độ và hiệu 
quả phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định vị thế của đô thị toàn cầu trong hệ thống đô thị thế 
giới, khiến cho đô thị hiện đại, dường như không còn biên giới. Tuy nhiên, hạn chế  căn bản của 
cách phát triển này là làm mất dần bản sắc (cá tính) của đô thị, cùng với việc gia tăng khoảng 
cách phân hóa giàu, nghèo trong xã hội; bộc lộ nguy cơ làm mất đặc trưng văn hóa địa phương.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, các nhà khoa học nêu lên 2 mô hình phát triển 
đô thị thời hội nhập quốc tế Đó là: Đô thị bền vững và Đô thị sống tốt hay Đô thị An sinh (TS 
Phạm Sỹ Liêm), Đô thị vị nhân sinh (GS. J. Gehl). [8]  

Mô hình thành phố bền vững, khá phổ biến trên thế giới, dựa trên 4 tiêu chí: Bền vững 
về xã hội; Bền vững về tự nhiên; Bền vững về kỹ thuật và Bền vững về tài chính. Đây là mô 
hình phát triển đô thị lý tưởng, nhưng trên thực tế không dễ ứng dụng. Còn Mô hình Thành 
phố sống tốt (không phải Thành phố đáng sống đang rất được ưa dùng ở nước ta) , trái lại lấy 
con người làm trung tâm, hay nói đúng hơn là đặt trọng tâm vào các vấn đề văn hóa-xã hội thay 
vì mục tiêu kinh tế. Mọi nỗ lực tập đều trung vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con 
người trong đô thị, kể cả những người nghèo, có thu thập thấp. Vì thế, chủ trương thường trực 
là khuyến khích mọi người, mọi thiết chế xã hội ở địa phương (xã hội dân sự) cũng như các 
tổ chức quốc tế cùng tham gia. Giáo sư Mike Douglass, Đại học tổng hợp Hawaii - một trong 
những người khởi xướng mô hình thành phố sống tốt, nhấn mạnh 3 yếu tố cơ sở: Phát triển cá 
nhân tốt, không gian xã hội tốt và môi trường tự nhiên tốt. Đồng thời chỉ ra trong đô thị, môi 
trường sống tốt, trước hết phải thể hiện trong các khu ở. Mô hình đô thị sống tốt, vì thế mang 
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tính hiện thực, có thể áp dụng hiệu quả ở nhiều nơi tùy từng điều kiện cụ thể. Bởi vì, trên thực 
tế, chính hoạt động sống của con người trong không gian xã hội đô thị tạo nên những đặc trưng 
văn hóa xã hội, những giá trị văn hóa phi vật thể của đời sống xã hội đô thị. Đây là những yếu tố 
cần phải được tôn trọng trong nghiên cứu đô thị. Còn về kiến trúc đô thị - không gian vật thể của 
đô thị cũng được chính cộng đồng góp phần tạo ra. Đó là sự kết hợp khôn khéo giữa môi trường 
xây dựng với môi trường tự nhiên nhằm hoàn thiện môi trường sống của con người. (Hình 3)

Hình 3. Sơ đồ các yếu tố của một Thành phố sống tốt (Mike Douglass)

Mô hình KĐTM hiện đại trong những năm gần đây ở các nước tiên tiến được phát triển 
dựa trên các nguyên tắc nêu trên. Ngoài tên gọi phổ biến là KĐTM, còn được gọi là Đơn vị 
đô thị, trong đó cơ 2 mô hình cơ bản là: Đơn vị đô thị phát triển theo định hướng giao thông 
công cộng (TOD) và Đơn vị đô thị phát triển theo định hướng cho người đi bộ (POD). Quy mô 
KĐTM thường lớn hoặc rất lớn vài trăm hecta, thậm chí hàng ngàn hecta, trở thành Đô thị mới 
trong đô thị. Ở các nước phát triển, mô hình KĐTM phát triển ổn định, là khu vực cư trú được 
đảm bảo về chất lượng sống, do đó được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và xã hội, đa dạng 
về loại hình nhà ở, dịch vụ và không gian công cộng, có tính độc lập tương đối về vị trí và trong 
tổ chức các hoạt động đô thị, được kết nối thuận tiện với các khu vực khác của đô thị bằng hệ 
thống giao thông công cộng,.... KĐTM hiện đại ở các quốc gia phát triển là hình ảnh của văn 
minh đô thị, thể hiện trình độ phát triển kinh tế - xã hội đô thị mang đậm tính quốc tế mà thiếu 
tính địa phương trong ngôn ngữ quy hoạch, kiến trúc. KĐTM hiện đại, vì thế có hình thức gần 
giống nhau giữa nước này, nước khác. 

Hiện nay, có thể thấy, cách tiếp cận và phương pháp quy hoạch đô thị (QHĐT) cũng như 
mô hình KĐTM hiện đại từ Mỹ và phương Tây đã và đang ảnh hưởng rộng khắp các nước trên 
thế giới. Mô hình CBD và KĐTM là sản phẩm của Toàn cầu hóa. Phải chăng phương Tây đang 
muốn áp đặt văn hóa của mình đối với phần còn lại của thế giới thông qua mô hình CBD và 
KĐTM, như đã từng làm trong quá trình thực dân hóa trước đây? Đối với nhiều nước, nhất là 
những nước đang phát triển việc xây dựng các KĐTM và truyền bá tư tưởng, lối sống toàn cầu 
còn là cơ hội để tìm kiếm lợi ích kinh tế! Điều này thể hiện rõ trong chiến lược marketing và 
kinh doanh bất động sản của các nhà đầu tư, nhất là các công ty, tập đoàn quốc tế lớn trong việc 
tạo nên hình ảnh KĐTM với chất lượng sống đẳng cấp quốc tế, toàn cầu nhằm hấp dẫn khách 
hàng địa phương, đặc biệt đối với đối tượng khách hàng là những người mới giàu lên.  Hình ảnh 
các KĐTM giống nhau dễ dàng bắt gặp ở nhiều nước trên thế giới. (Hình 4,5,6)
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Hình 4. CBD ở Mahattan, New York, Mỹ

Hình 5. KĐTM ở THượng Hải, Trung Quốc [10]

Hình 6. KĐTM Camko ở Campuchia
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3. Quá trình phát triển khu đô thị mới  ở nước ta

Tương tự các nước khác trong khu vực, ở Việt Nam những vấn đề về phát triển đô thị nêu 
trên thể hiện khá rõ. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong bối cảnh TCH đang đặt ra nhu cầu  xây dựng 
các CBD ở trung tâm đô thị với các chức năng thương mại dịch vụ quốc tế và nhiều KĐTM quy 
mô lớn ở ngoại ô với văn hóa cư trú mới theo kiểu toàn cầu. 

Câu hỏi lớn được đặt ra từ nhiều năm nay nhưng chưa có lời giải thỏa đáng là: Lựa chọn 
mô hình KĐTM nào là phù hợp nhằm giải quyết xung đột và mâu thuẫn giữa hiện đại với truyền 
thống, giữa giá trị toàn cầu với giá trị địa phương để có thể phát triển KĐTM ở nước ta hiện đại 
và có bản sắc?

Mô hình KĐTM chính thức được du nhập vào nước ta từ những năm 1990 – những năm 
đầu của công cuộc Đổi mới. Năm 1999 khái niệm KĐTM lần đầu tiên được xác định trong 
Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ: “KĐTM là: Khu xây dựng mới tập 
trung theo dự án đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, đồng bộ và phát triển nhà toàn 
khu; Được gắn với  một đô thị hiện có hoặc với một đô thị mới đang hình thành; Có ranh giới 
và chức năng được xác định phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền phê duyệt”.

Dự án KĐTM tiên phong theo tinh thần đổi mới và hội nhập quốc tế được nghiên cứu và 
xây dựng ở nước ta trên diên tích 750 Ha. Đây là KĐTM đáng được nhắc đến như một ví dụ 
tốt hướng tới đẳng cấp quốc tế của một khu ở tại Việt Nam trong buổi ban đầu khi đất nước mở 
cửa, đang khát khát khao hội nhập quốc tế. Đó là KĐTM Nam Sài Gòn của Công ty liên doanh  
Phú Mỹ Hưng với đồ án thắng cuộc thi  năm 1993 của  Công ty  Skidmore, Owings and Merril 
(SOM). Vượt qua KĐTM thông thường, ý tưởng của dự án là muốn xây dựng một Đô thị mới 
tiên tiến, dựa trên nguyên lý của các đơn vị đô thị có quy mô được xác định băng bán kính đi bộ 
hợp lý, chẳng những phù hợp với điều kiện địa hình của địa điểm mà cả với đặc điểm văn hóa 
cư trú truyền thống của địa phương. 

Những KĐTM đầu tiên tiếp sau được xây dựng ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vào cuối 
những năm 1990. Trong đó 2 KĐTM là: Phú Mỹ Hưng ở TP. Hồ Chí Minh (1993) và Linh Đàm 
ở Hà Nội (1997) đã được Bộ Xây dựng trao danh hiệu là KĐTM kiểu mẫu. (Hình 7)

Hình 7. KĐTM Phú Mỹ Hưng, TP. Hồ Chí Minh [7]
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Ở giai đoạn đầu tiên này, hầu hết các chủ dự án là các công ty nhà nước (Trung ương và 
Thành phố). Quy mô các KĐTM không lớn, thường khoảng từ 30 đến dưới 50 Ha. Cách thức tổ 
chức không gian và chức năng  KĐTM chịu ảnh hưởng rõ rệt từ mô hình Tiểu khu nhà ở. Chiều 
cao các khối công trình nhà ở không lớn, khoảng 5 tầng. Khoảng cách giữa các khối nhà lớn, 
tạo không gian xanh, không gian cho các hoạt động công cộng và tạo điều kiện thông thoáng 
tự nhiên tốt.

Những năm tiếp theo, từ sau năm 2006 thêm nhiều hơn nữa các KĐTM đã được xây dựng 
tại nhiều đô thị trên cả nước, nhưng nhiều nhất vẫn ở 2 đô thị loại đặc biệt là Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh. 

Một số đặc điểm chung chủ yếu về không gian quy hoach và kiến trúc của các KĐTM đã 
được xây dựng là: 

- Xây dựng các KĐTM ở nhiều vị trí khác nhau trong thành phố, tùy theo vị trí thực tế có 
thể được phép xây dựng. Nhiều KĐTM, nhất là các KĐTM cao cấp dành cho các cư dân giàu 
có thường khép kín, có tường, cổng bảo vệ. Điều này dẫn đến thực trạng phát triển đô thị theo 
kiểu “Da báo”, không gian đô thị bị chia cắt, chưa nói đến vấn đề xã hội nên khó tạo được hình 
ảnh đô thị có tổ chức thống nhất, mặc dù xây dựng nhiều;

- Quy mô đất đai trung bình của  các KĐTM có sự khác biệt lớn, từ 20Ha, thậm chí nhỏ 
hơn đến 50Ha và trên 50Ha, tùy theo diện tích thực tế có thể cho phép xây dựng. Do chưa có 
quy định giới hạn tối đa về quy mô diện tích và dân số đối với các dự án KĐTM, nên không ít 
dự án có quy mô đất đai rất lớn lên tới hàng trăm Ha, thậm trí  hàng ngìn Ha. Với số dân tương 
ứng, quy mô này không còn là quy mô của một KĐTM mà là quy mô của đô thị loại IV và là 
một Đô thị mới.

- Nhiều chủ đầu tư tham gia thực hiện các dự án phát triển KĐTM. Đó là: Chủ đầu tư nhà 
nước, Chủ đầu tư tư nhân và Chủ đầu tư nước ngoài hay liên doanh giữa nhà đầu tư nước ngoài 
với nhà đầu tư trong nước.

- Cách thức tổ chức không gian quy hoạch các KĐTM đa dạng hơn, tính đồng bộ được 
trú trọng hơn để đáp ứng nhu cầu của người ở vốn đang phát triển đa dạng với các mức nhu 
cầu khác nhau. Các thể lọai công trình nhà ở và công trình  dịch vụ cùng chất lượng tiện nghi 
và chất lượng cảnh quan không gian công cộng được chú trọng, đa dạng hơn về hình thức kiến 
trúc, và mức độ chất lượng hoàn thiện cũng như quản lý sử dụng. Công trình nhà ở cao tầng phát 
triển theo chiều cao trên 30 tầng không còn xa lạ, chất lượng môi trường cư trú được chú trọng.  

- Các KĐTM thực sự đã góp phần tạo dựng hình ảnh đô thị hiện đại ở nước ta trong thời 
kỳ đổi mơi, hội nhập quốc tế. Lối sống đô thị mơi tiến bộ đang dần hình thành tại các KĐTM 
có chất lượng. 

Tuy nhiên những ảnh hưởng tiêu cực chủ yếu về quy hoạch và kiến trúc các KĐTM vẫn 
hiện diện, dễ nhận thấy nhưng chưa có hướng giải quyết. Đó là các vấn đề bất cập như:

- Phát triển KĐTM thiên về lợi nhuận bất động sản nên mật độ xây dựng cao, số lương căn 
hộ trên một đơn nguyên quá lớn, đồng thời kiến trúc phát triển theo xu hướng quốc tế mà chưa 
chú ý nghiên cứu để phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu và văn hóa địa phương. Vẫn phục 
vụ mục đích bán hàng, cách thức quảng cáo, xây dựng thương hiệu quảng bá cho lối sống đẳng 
cấp quốc tế với cách đặt tên KĐTM theo kiểu: Đô thị quốc tế (trường hợp KĐTM Ciputra, Hà 
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Nội), Royal City, Times City, Ocean Park (Trường hợp của Vingroup),… Các yếu tố cảnh quan 
tự nhiên và văn hóa địa phương hoàn toàn không được chú ý trong cách thức tổ chức không gian 
kiến trúc cảnh quan và các công trình nghệ thuật công cộng tại các KĐTM. 

- Thêm nữa về văn hóa và lối sống đô thị, trong khi văn hóa cư trú mới chưa được định 
hình thì văn hóa cư trú truyền thống lại đang mất dần đi những giá trị tích cực. Lối sống mới 
của cư dân tại các KĐTM đang hướng dần tới chủ nghĩa cá nhân kiểu phương Tây. (Hình 
8,9,10,11,12)

Hình 8. KĐTM Ciputra, Hà Nội. Diện tích 368ha.  
Kinh phí 2,1 tỷ USD, Chủ đầu tư Indonesia

    

Hình 9. KĐTM Royal City, Hà Nội
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Hình 10. KĐTM mang phong cách Địa Trung Hải ở Phú Quốc

Hình 11. KĐTM Novaworld, Phan Thiết.
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Hình 12. KĐTM Vinhomes Ba Son, Quận I, TP. Hồ Chí Minh

4. Kết luận

Mặc dù thời gian qua, ở nước ta đô thị phát triển nhanh, nhiều KĐTM đa dạng về quy mô 
và hình thức quy hoạch, kiến trúc đã và đang được xây dựng. Nhưng câu hỏi lớn là: Lựa chọn 
và xây dựng mô hình KĐTM hiện đại và bản sắc, phù hợp với điều kiện phát triển ở nước ta 
vẫn còn bỏ ngỏ.

Kết quả đánh giá sơ bộ thực tiễn quy hoạch, kiến trúc các KĐTM ở nước thời gian gần 
đây, cho phép nêu lên một số ý kiến như sau:

- Về cách tiếp cận quy hoạch xây dựng KĐTM: 

Trong 2 xu hướng quy hoạch vị kỹ thuật và vị văn hóa thì xu hướng vị văn hóa là xu 
hướng cần được ưu tiên phát triển. Nói cụ thể hơn, đó là xu hướng chú trọng nghiên cứu, khai 
thác các giá trị tích cực về tự nhiên và văn hóa của địa điểm xây dựng (hay theo KTS Phan Tấn 
Lộc, đó là sử tính của địa điểm) trong quy hoạch các KĐTM. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi 
để cách tiếp cận từ “dưới lên” với sự tham gia trực tiếp và hiệu quả của cộng đồng trong các dự 
án KĐTM.

Gần đây, có một số phương án dự thi thiết kế quy hoạch KĐTM đoạt giải ở nước ta đã 
thể hiện rõ cách tiếp cận quy hoạch xây dựng KĐTM theo hướng vị văn hóa. Đây là những ví 
dụ tham khảo có giá trị. Ví dụ: Quy hoạch KĐTM Gò Găng, Vũng Tàu của công ty Arep, Pháp 
(2008), Quy hoạch KĐTM Gia Lâm, Hà Nội của Cty Deso, Pháp (2009) hay đồ án Đảo Việt, Hạ 
Long của công ty I+D+E+A+S Giải pháp thiết kế kiến trúc Italia (2011),... (Hình 13)

- Về khai thác, phát huy giá trị văn hóa địa phương trong quy hoạch xây dựng KĐTM: 

KĐTM, về bản chất giống như đô thị, là một tập hợp đa văn hóa có đặc trưng, được hình 
thành theo thời gian và do sự đa dạng về cộng đồng dân cư cùng những thực hành văn hóa của 
họ. Trải thời gian, thực hành văn hóa, từ những hoạt động đơn giản nhất, đều có giá trị, góp phần 
định hình bản sắc văn hóa của KĐTM. Đó là những tập quán tốt đẹp, những giá trị văn hóa tinh 
thần, lối sống và cách sử dụng không gian của công đồng dân cư đến từ nhiều địa phương khác 
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nhau được phát huy trong cuộc sống hiện đại tại các KĐTM. Bản sắc văn hóa KĐTM, đến lượt 
mình lại tạo nên giá trị gia tăng của KĐTM. Đó là sự bền vững về văn hóa rất cần được nghiên 
cứu, khai thác trong thiết kế các KĐTM. Bên cạnh đó là cách ứng xử tương tự đối với những 
đặc trưng của cảnh quan thiên nhiên, để hoàn thiện các giá trị  văn hóa mới của KĐTM.

Vấn đề văn hóa đô thị, vì thế rất cần được nghiên cứu, để góp phần phát triển các KĐTM 
phù hợp với điều kiện ở nước ta, trước khi quá muộn. Bởi lẽ, kinh tế lên nhanh, còn văn hóa 
định hình chậm, nhưng ảnh hưởng lại sâu và lâu. Ở đây, bài học của những nước đi trước, nhất 
là các nước trong khu vực về hướng này rất cần để tham khảo. 

   

Hình 13. Quy hoạch KĐTM Gia Lâm, Hà Nội của Cty Deso, Pháp (2009

- Về mô hình KĐTM:

Nhiều mô hình KĐTM khác nhau đã và đang được áp dụng ở nước ta. Trong đó mô hình 
KĐTM Nam Sài Gòn (Phú Mỹ Hưng) là mô hình tương đối hợp lý, cần được nghiên cứu, đánh 
giá để tham khảo,  khai thác những giá trị tích cực trong quy hoạch các KĐTM ở nước ta. Bên 
cạnh đó cần đẩy mạnh nghiên cứu, lựa chọn và xây dựng các mô hình KĐTM phù hợp với điều 
kiện phát triển ở nước ta. Thực tế phát triển đô thị ở nước ta cho thấy cần nhiều mô hình KĐTM 
khác nhau. Ví dụ; Mô hình KĐTM tiêu chuẩn, Mô hình KĐTM xen cấy trong đô thị, Mô hình 
KĐTM cho phép làng nông trong đô thị cùng phát triển,… 

Tóm lại, để có câu trả lời thỏa đáng, chắc chắn phải có chương trình nghiên cứu quốc gia 
về KĐTM, trong đó tập trung tổng kết thực tiễn phát triển các KĐTM ở nước ta, kết hợp với 
nghiên cứu lý luận về KĐTM tiên tiến trên thế giới. Trên cơ sở đó đề xuất các mô hình KĐTM 
phù hợp với điều kiện tự nhiên và đặc điểm văn hóa vùng miền ở nước ta.
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MÔ HÌNH PHÂN BỐ DÂN CƯ VÀ HÌNH THÁI ĐÔ THỊ  
TẠI CÁC ĐÔ THỊ LỚN TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Hoàng Minh
TS. KTS. Phó trưởng Khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tóm tắt: 

ĐÔ THỊ, một phát minh của loài người, có vai trò quan trọng phát triển kinh tế chính trị xã 
hội và xu thế đô thị hóa là xu thế toàn cầu, mặc dù vậy mỗi quốc gia có những khái niệm riêng 
biệt về đô thị - nông thôn. Khái niệm phân bố dân cư đô thị (có dựa trên xem xét hình thái của 
nó) có sự tác động đến các ước tính đô thị hóa ở cấp độ toàn cầu, nhưng ở các cấp độ quốc gia 
(bất kể định nghĩa của chúng là gì) xu hướng chung về đô thị hóa vẫn quan trọng và các quốc 
gia có quyền xác định những gì họ coi là các khu định cư thành thị và nông thôn.

Đô thị với đặc trưng là khu vực tập trung đông dân cư, tuy nhiên lại có sự khác biệt lớn 
về mật độ phân bố dân cư và hình thái đô thị tại các quốc gia, theo OECD (2020) các nước có 
thu nhập càng cao thì mật độ càng thấp, các thành phố lớn có mức độ phân bố dân cư dày đặc 
hơn thành phố nhỏ nhưng ở các nước thu nhập thấp, các thành phố ở mọi quy mô đều rất dày 
đặc. Khái niệm về các khu vực dân cư tại đô thị, nông thôn trong các đô thị lớn ở Việt Nam (khu 
vực làng xóm đô thị hóa, khu vực đô thị mới…) có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát mô hình 
phân bố dân cư và hình thái đô thị.

Mật độ đô thị (urban density) là một chủ đề đã được nhiều nghiên cứu quan tâm, ở Mỹ 
vấn đề này đã được nghiên cứu từ giữa thế kỷ 20, do sự suy giảm mật độ đô thị. Sự gia tăng hay 
suy giảm mật độ dân số thành phố hoặc một khu vực có thể là bất lợi nếu nhìn từ khía cạnh thúc 
đẩy kinh tế tiêu dùng của nền kinh tế tích tụ. Không có ngưỡng phân bố dân cư nào được thống 
nhất áp dụng tại các quốc gia, đặc biệt tại các đô thị lớn, giá trị tuyệt đối về mật độ dân số tại 
mỗi khu vực khác nhau tạo nên hình thái đô thị đặc trưng phân bố dân cư có thể nhận biết dựa 
trên định hướng quy hoạch. Công cụ Quy hoạch cung cấp khả năng kiểm soát phân bố dân cư 
và hình thái đô thị với các chỉ tiêu, chỉ số và các định hướng cấu trúc mà chính quyền đô thị có 
thể dựa trên các công cụ pháp lý và kỹ thuật đồng bộ để kiểm soát ở mức độ chi tiết nhưng vẫn 
đảm bảo mật độ tổng thể trong một đơn vị đô thị1.

Bài viết này chia sẻ quan điểm, khái niệm và khuyến nghị của quốc tế về khu vực đô thị - 
nông thôn, các bối cảnh, thực trạng, các vấn đề phân bố dân cư và hình thái đô thị cũng như khả 
năng ứng dụng trí thông minh nhân tạo AIIPU2, trong kiểm soát phân bố dân cư gắn với hình 
thái đô thị tại các thành phố lớn ở Việt Nam.  

1 Đơn vị đô thị (urban unit) là khái niệm của TS. Nguyễn Hoàng Minh về quy mô, cấu trúc của một khu vực trong 
đô thị dựa trên mô hình lý thuyết và pháp lý về đơn vị ở (Luật QH đô thị, QCVN01:2021), có quy mô khoảng 16-
25ha, để kiểm soát, so sánh các mô hình phân bố dân cư và hình thái phát triển trong đô thị. 
2 AIIPU- là một ứng dụng phần mềm được đề xuất bổ sung trong nghiên cứu của tác giả và đồng nghiệp thuộc đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đánh giá khả năng áp dụng trí thông minh nhân tạo (AI) và học sâu (DL) nhằm 
đánh giá thực trạng và kiểm soát ngưỡng mật độ dân số tại một khu vực bất kỳ trong đô thị dựa trên xử lý ảnh vệ 
tinh (hoặc ảnh chụp trên không) kết hợp với dữ liệu điều tra dân số. AIIPU xây dựng thuật toán, các tính toán quy 
đổi, cho phép người dùng lựa chọn các phương án, kịch bản phát triển của một khu vực dựa trên lựa chọn hình thái 
phát triển dựa trên các chỉ tiêu hệ số sử dụng đất (FAR) hoặc số lượng căn hộ (DU) khác nhau với chỉ tiêu kiểm 
soát gốc là ngưỡng dân số và mật độ dân số tối đa.
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Từ khóa: Dân số (POP), Mật độ dân số (POD), Mật độ nhà ở (DU-Dwelling Units), Hệ 
số sử dụng đất (FAR – Floor Area Ratio), Hình thái đô thị (Urban Form), Đơn vị đô thị (Urban 
unit), Khu chức năng đô thị.

1. Đô thị hóa và đặc điểm dân số đô thị thế giới

Đô thị hóa (urbanization) là xu thế ngày càng tăng trên toàn thế giới, hiện có gần một nửa 
dân số thế giới sống tại các thành phố và đô thị, trong đó xu thế đô thị hóa mạnh tập trung tại 
khu vực Châu Phi và Nam Á. 

Năm 2007, Liên Hợp quốc ước tính là năm lần đầu tiên có nhiều người trên thế giới sống 
ở thành thị hơn nông thôn (tỷ lệ đô thị hóa thế giới là 55%). Dự kiến đến năm 2050, khoảng gần 
7 tỷ người chiếm hơn 2/3 dân số thế giới sẽ sống tại khu vực đô thị.  

Hầu hết các quốc gia có thu nhập cao - ở Tây Âu, Châu Mỹ, Úc, Nhật Bản và Trung Đông 
- hơn 80% dân số sống ở các khu vực thành thị. Ở hầu hết các quốc gia có thu nhập trên trung 
bình - ở Đông Âu, Đông Á, Bắc và Nam Phi, và Nam Mỹ - từ 50% đến 80% người dân làm như 
vậy. Ở nhiều quốc gia có thu nhập thấp đến trung bình thấp, phần lớn vẫn sống ở nông thôn. Tuy 
nhiên quá trình di cư nhanh chóng từ nông thôn sang thành thị đang làm thay đổi nhanh chóng 
tỷ lệ người dân sống ở đô thị, đặc biệt tại khu vực Châu Á.

Dân số đô thị là những người sống ở các khu vực thành thị theo quy định của cơ quan 
thống kê quốc gia3. Dân số đô thị có thu nhập cao, tỷ lệ học vấn cao hơn, có nhiều cơ hội việc 
làm, thụ hưởng được các dịch vụ đô thị về giáo dục, y tế, vui chơi giải trí… so với khu vực 
nông thôn nhưng cũng đối mặt nhiều vấn đề thách thức về môi trường đô thị, nhà ở, xã hội, áp 
lực việc làm…Theo thống kê, năm 2018 chỉ có khoảng dưới 1/3 dân số đô thị sống ở các khu ổ 
chuột4 và con số này đang giảm xuống ở nhiều quốc gia.

3 Có sự chưa thống nhất giữa Tổng cục thống kê và Bộ Xây dựng về tính toán dân số đô thị dựa trên ranh giới hành 
chính.
4 Dân số sống trong các khu ổ chuột (% dân số thành thị): Dân số sống trong các khu ổ chuột là tỷ lệ dân số thành 
thị sống trong các hộ gia đình ở khu ổ chuột. Một hộ gia đình ổ chuột được định nghĩa là một nhóm các cá nhân 
sống dưới cùng một mái nhà thiếu một hoặc nhiều điều kiện sau: tiếp cận với nguồn nước được cải thiện, tiếp cận 
với điều kiện vệ sinh được cải thiện, đủ diện tích sống, độ bền của nhà ở và an ninh về quyền sở hữu, như được 
thông qua trong Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ Mục tiêu 7.D. Mục tiêu kế thừa, Mục tiêu Phát triển Bền vững 
11.1.1, coi nhà ở không đủ (khả năng chi trả nhà ở) để bổ sung cho định nghĩa ở trên về khu ổ chuột / khu định cư 
phi chính thức. (nguồn:UN-Habitat)
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2. Khái niệm về dân cư đô thị một số quốc gia và Trung Quốc

ĐÔ THỊ mặc dù đã được khẳng định vai trò quan trọng trên toàn thế giới về kinh tế, chính 
trị xã hội, tuy nhiên tại mỗi quốc gia lại có những khái niệm riêng biệt về đô thị - nông thôn. Hầu 
hết các quốc gia sử dụng phân loại đô thị liên quan đến quy mô hoặc đặc điểm của các khu định 
cư. Một số quốc gia xác định khu vực đô thị dựa trên sự hiện diện của một số cơ sở hạ tầng và 
dịch vụ, hoặc chỉ định các khu vực đô thị dựa trên sự sắp xếp hành chính. Do sự khác biệt giữa 
các quốc gia về các đặc điểm, tiêu chí, tuân chuẩn phân biệt thành thị và nông thôn, sự phân biệt 
giữa dân cư thành thị và nông thôn là không thể phù hợp với một định nghĩa duy nhất có thể áp 
dụng cho tất cả các quốc gia.

Quốc gia Định nghĩa một số quốc gia về ‘đô thị’
Argentina Các địa phương có từ 2.000 dân trở lên.

Thụy Điển
Khu vực đã xây dựng có từ 200 dân cư trở lên và các nhà cách nhau tối đa 200 
mét.

Nhật Bản

Các thành phố được định nghĩa là shi. Nói chung, shi dùng để chỉ một đô thị 
thỏa mãn các điều kiện sau: (1) 50.000 dân trở lên; (2) 60% hoặc nhiều hơn các 
ngôi nhà nằm trong khu vực xây dựng chính; (3) 60% dân số trở lên (bao gồm 
cả những người phụ thuộc của họ) tham gia vào lĩnh vực sản xuất, thương mại 
hoặc các loại hình kinh doanh đô thị khác.

Ấn Độ

Các địa điểm hợp pháp với một khu đô thị, tự quản hoặc khu vực thị trấn được 
chỉ định và những địa điểm đáp ứng tất cả ba tiêu chí sau: (1) 5.000 dân trở 
lên; (2) ít nhất 75% dân số lao động nam tham gia vào các hoạt động phi nông 
nghiệp; và (3) ít nhất 400 cư dân trên một km vuông.

Zimbabwe
Những nơi được chính thức chỉ định là đô thị cũng như những nơi có từ 2.500 
dân trở lên có dân số cư trú theo mô hình định cư tập trung và hơn 50% số 
người có việc làm làm nghề phi nông nghiệp.

Singapore Toàn dân.
Uruguay Các thành phố chính thức được chỉ định.

Trung Quốc và Việt Nam là hai quốc gia XHCN có nhiều đặc điểm phát triển tương đồng, 
tại Trung Quốc, năm 1949 với sự thành lập Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa, quá trình đô thị 
hóa đã trải qua 07 giai đoạn lớn (OECD,2009) [14]: 1949-1957: Bước đầu công nghiệp hóa và 
đô thị hóa; 1958-1963: Đô thị hóa phát triển không ổn định; 1964-1978: Tái thiết nông thôn; 
1979-1988: Đô thị hóa có kiểm soát; 1988-2000: Đô thị hóa ngoài dự kiến; 2001-2005: Đô 
thị hóa dựa trên thị trấn; 2006-2010: “Phát triển cân bằng” sự xuất hiện của các vùng đô thị. 

Sau nhiều chính sách từ chống đô thị hóa đến xung đột với các thành phố, chính phủ  đã 
công nhận rằng các thành phố lớn có đóng góp lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước và duy 
trì sự tăng trưởng lâu dài của Trung Quốc. Trong Kế hoạch 5 năm lần thứ XXI (2006-2010) đã 
nhấn mạnh hơn nhiều vào sự phát triển của các vùng đô thị trên toàn quốc, bao gồm các biện 
pháp để tích hợp tốt hơn các thị trấn chiến lược vào các nền kinh tế đô thị. Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 11 hiện đang thúc đẩy quá trình đô thị hóa thông qua “phát triển cân bằng” các thành phố 
và thị trấn bất kể quy mô của chúng nhưng không có dấu hiệu rõ ràng là nó sẽ giải quyết vấn 
đề như thế nào.
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Chính phủ Trung Quốc hy vọng sẽ giải quyết hiệu quả hơn sự chênh lệch nông thôn-thành 
thị ngày càng tăng. Một phần điều này đang được theo đuổi thông qua việc tăng cường các thị 
trấn ngoại ô trong các vùng đô thị. Ví dụ, Thượng Hải, Bắc Kinh và Trùng Khánh hiện đang 
thực hiện các chiến lược phát triển để thúc đẩy sự phát triển của các thị trấn “chiến lược” thành 
các thành phố vệ tinh có kết nối mạnh mẽ với các trung tâm đô thị tương ứng. Đây là những 
dấu hiệu đầu tiên về sự công nhận của các chính phủ Trung Quốc đối với quy mô vùng đô thị, 
và những vai trò quan trọng mà các thị trấn ngoại ô có thể đóng trong sự phát triển cân bằng 
của chúng. Thay vì theo đuổi chính sách phát triển tập trung vào nông thôn hoặc thành thị, các 
chính quyền ở cả cấp trung ương và địa phương dường như đang cố gắng lập kế hoạch và kiểm 
soát sự phát triển ở quy mô bao gồm cả hai loại hình phát triển và ưu tiên rất cao vào việc bảo 
tồn đất nông nghiệp.

Trong quá trình đô thị hóa, sự thay đổi định nghĩa về “đô thị” và “thành phố” cũng diễn 
ra mạnh mẽ, cụ thể giai đoạn trước cho đến năm 2006, các khu định cư “đô thị” ở Trung Quốc 
được xác định về mặt hành chính là các Thành phố và các Thị trấn theo Luật định. Trong nhiều 
thập kỷ, cho đến cuối những năm 1990, cư dân “thành thị” là những người phi nông nghiệp 
(hukou) - bất kể họ là nông dân hay phụ thuộc vào các nguồn thu nhập hộ gia đình phi nông 
nghiệp ở các khu vực ngoại ô. Trung Quốc có 03 loại thành phố hành chính: 1) Thành phố trực 
thuộc trung ương cấp Tỉnh; 2) Thành phố cấp Tỉnh; và 3) Các thành phố cấp huyện. Ngoài ra, 
thị trấn hành chính cũng được coi là các khu định cư “đô thị” là các thị trấn trước đây khu vực 
làng xã từng là trụ sở hành chính đã đáp ứng sự pha trộn của các tiêu chuẩn hành chính, dẫn đến 
việc được chỉ định là một thị trấn theo luật định 5. 

Tiêu chí để chỉ định các thị trấn theo luật định - được sửa đổi lần cuối vào năm 1984 - 
tương đối đơn giản: “trong một thị trấn có tổng dân số dưới 20.000, thị trấn có thể được cấp 
trạng thái thị trấn nếu dân số đăng ký phi nông nghiệp của nó vượt quá 2.000. Trong một thị trấn 
với hơn 20.000 dân, thị trấn có thể trở thành một thị trấn được chỉ định nếu 10% tổng dân số 
trở lên là phi nông nghiệp. Để đưa định nghĩa “thành thị” và “nông thôn” của Trung Quốc phù 
hợp hơn với thông lệ quốc tế tốt nhất, Cục Thống kê Quốc gia (NBS) năm 1999 đã phát hành dự 
thảo “Quy định về Phân loại Thống kê các Khu vực Thành phố và Thị trấn” dựa trên các định 
nghĩa dựa trên hai đặc điểm không gian của các khu định cư “thành thị” và “nông thôn”: 1) tiếp 
giáp của khu vực “xây dựng đô thị”; và 2) mật độ dân số trong các quận thành phố. Định nghĩa 
này dẫn đến việc cải thiện báo cáo thống kê về dân số các thành phố và thị trấn, nó không định 
nghĩa “xây dựng đô thị”, nó đặt ra các tiêu chuẩn mật độ dân số cao hơn đáng kể so với nhiều 
quốc gia khác và tiếp tục dựa vào việc chỉ định các cơ quan hành chính lớn. Tuy nhiên, kết quả 
là nhiều thị trấn và làng mạc ở các khu vực ngoại ô của thành phố không được thống kê là “đô 
thị” mặc dù chúng đã trở thành bộ phận cấu thành của thị trường lao động, bán lẻ và nhà ở đô 
thị, và do đó tạo ra nhu cầu về các dịch vụ công cộng của thành phố.

Cục Thống kê Quốc gia đã ban hành một định nghĩa mới, được tinh chỉnh về “đô thị” 
trong các quy định có hiệu lực vào tháng 3 năm 2006. Định nghĩa này sử dụng quy mô nhỏ nhất 

5 Ở Việt Nam, theo Luật định, các thị trấn đáp ứng các yêu cầu của đô thị loại V được UBND cấp Tỉnh phê duyệt 
là đô thị (thường là các khu vực xã hoặc trung tâm cụm xã) theo tiêu chuẩn tại Nghị quyết 1210 nhưng để là Thị 
trấn cần được Ủy ban thường vụ Quốc Hội phê chuẩn theo các quy định của đơn vị hành chính theo các tiêu chuẩn 
tại Nghị Quyết 1211.
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trong hệ thống phân cấp hành chính của Trung Quốc. Tham số mới trong định nghĩa năm 2006 
bao gồm các làng ở khu vực ngoại thành và ngoại thị được “kết nối trực tiếp” với cơ sở hạ 
tầng của thành phố và nhận được các dịch vụ công cộng từ các thành phố đô thị.

Theo OECD, mặc dù định nghĩa mới cung cấp cách tính chính xác hơn về cư dân “đô 
thị” ở các quy mô không gian / hành chính tốt hơn, nhưng tiền đề cơ bản của định nghĩa vẫn 
là hướng đến nguồn cung (khả năng cung cấp). Do vậy, ngay cả khi cư dân không làm nông 
nghiệp của các làng và thị trấn ngoại ô đã trở thành một phần của chuỗi cung ứng và lao động 
đô thị, họ vẫn không được tính là thành thị nếu các dịch vụ đô thị chưa mở rộng để phục vụ họ6. 
Cách tiếp cận theo hướng cung cấp hiện tại của Trung Quốc trái ngược với cách tiếp cận hướng 
theo nhu cầu được áp dụng ở hầu hết các nước OECD, nơi cư dân không làm nông nghiệp với 
hầu hết trong số họ đã hòa nhập vào thị trường lao động và nhà ở thành thị và do đó có nhu cầu 
về các dịch vụ công kiểu đô thị, thường được coi là “thành thị”

Năm 2020, Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (OECD) trong báo cáo “Hệ thống đô thị 
thế giới, một góc nhìn mới về đô thị hóa” đã đưa ra định nghĩa nhất quán mới nhằm bao quát 
được các khái niệm khác nhau trên thế giới với mục tiêu có thể xem xét đánh giá mục tiêu phát 
triển, so sánh quốc tế và giảm cản trở hiệu quả chính sách (Ví dụ: để theo đuổi và đạt được các 
Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (SDGs) không chỉ đòi hỏi các chỉ số phù hợp 
mà còn phải có định nghĩa rõ ràng và nhất quán về thành phố và khu vực nông thôn. OECD đã 
đề xuất  định nghĩa về đô thị - nông thôn dựa trên con người với 03 mức độ (so với 02 mức độ 
trước đây: đô thị - nông thôn). gồm: 1)Thành phố (hoặc khu đông dân cư); 2) Thị trấn và các 
khu vực bán dày đặc (hoặc các khu vực mật độ trung bình); 3) Khu vực nông thôn (hoặc khu 
vực dân cư thưa thớt). 

6 Ở Việt Nam, tại các đô thị lớn, các khu vực ngoài thành ven các đô thị lớn (ví dụ: các xã thuộc các huyện giáp 
ranh với các Quận) cũng có lượng lớn cư dân hoạt động trong lĩnh vực phi nông nghiệp, cung cấp nguồn lao động 
xây dựng, dịch vụ cho khu vực thành phố không được tính là dân số đô thị. 



94

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

OECD cho thấy quan điểm công nhận các khu vực được coi là khu vực đô thị (ngoài hệ 
thống đô thị - thị trấn theo Luật định) được xem xét là khu vực đô thị chức năng (ngoài đô thị) 
được xem xét bởi yếu tố kinh tế, thị trường lao động, các liên kết đi lại, được gọi khái niệm là 
“metropolitan areas” (tạm dịch: khu vực đô thị 7). 

Khái niệm “Khu vực đô thị chức năng” được đưa ra trong Báo cáo Chiến lược phát triển 
đô thị quốc gia8 (Việt Nam) 2021-2030 do ADB tài trợ cho Cục PTĐT Việt Nam tháng 1/2020, 
trong đó đánh giá khái niệm Đô thị trong Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 cũng không giới hạn 
khu vực đô thị về mặt ranh giới hành chính và do đó có thể sử dụng để nhắc đến khu vực đô thị 
chức năng.

3. Đô thị và tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam

Đô thị có thể hiểu là một từ ghép chữ Đô và Thị hay Thành – Thị, điều này giải nghĩa cho 
lịch sử phát triển thành phố ở Việt Nam bắt đầu với yếu tố Thành, nơi có các bức tường thành 
(có thể có nhiều lớp), có tháp canh, cổng thành và thường có hào bao quanh và thành phố được 
phân định ranh giới rõ ràng với chức năng phòng thủ được đề cao. Các thành phố có vai trò là 
thủ đô với các chức năng chủ yếu là nơi ở của vua chúa, triều đình và các thành phố khác là 
nơi ở của hệ thống quan chức của vua chúa. Các hoạt động kinh tế được coi là thứ yếu, chỉ một 
phần nhỏ trong thành được gọi là chợ (yếu tố thị). Đối với thành phố Hà Nội, cấu trúc 36 phố 
phường là cấu trúc “thị” trong thành phố. 

7 Khái niệm về khu vực đô thị hiện chưa có trong văn bản pháp luật của Việt Nam, tuy nhiên trên thực tiễn nhiều 
dự án khu đô thị mới được hình thành trên khu vực hành chính cấp xã, không được quản lý theo kiểu đô thị (ví dụ 
Khu đô thị Ocean Park, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội).
Theo QCXDVN 01:2008/BXD về quy hoạch xây dựng Việt Nam Điều 1.2 Chương I quy định: “Khu đô thị là khu 
vực xây dựng một hay nhiều khu chức năng của đô thị, được giới hạn bởi các ranh giới tự nhiên, ranh giới nhân 
tạo hoặc các đường chính đô thị. Khu đô thị bao gồm: các đơn vị ở; các công trình dịch vụ cho bản thân khu đô thị 
đó; có thể có các công trình dịch vụ chung của toàn đô thị hoặc cấp vùng”; trong đó đơn vị ở là khu chức năng bao 
gồm các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ cấp đơn vị; vườn hoa, sân chơi trong đơn vị ở; đất đường giao thông 
nội bộ và bãi đỗ xe phục vụ trong đơn vị ở. (nguồn: Trích công văn 17/BXD-PTĐT gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 
thành phố Hà Nội về việc xác định khái niệm, tiêu chí, tiêu chuẩn của dự án khu đô thị mới.)
8 Chiến lược phát triển đô thị quốc gia 2021-2030, (TA-9002 VIE): Phát triển đô thị bền vững và thích ứng do 
EPTISA, Tây Ban Nha, CHR Việt Nam và EPTISA Philipines, được tài trợ bởi Ngân hàng phát triển Châu Á 
(ADB), đồng tài trợ bởi Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ và Quỹ phát triển Nauy hỗ trợ cho Cục Phát triển đô 
thị thuộc Bộ Xây dựng (tháng 1/2020).
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Sự mở rộng và phát triển các đô thị ở Việt Nam giai đoạn lịch sử có tác động mạnh của 
các yếu tố chính trị và kinh tế thế giới và cuộc cách mạng công nghiệp ở phương Tây đã thay 
đổi phương thức sản xuất tại các đô thị thuộc địa, thúc đẩy phát triển, mở rộng các đô thị.  Các 
đô thị phía Bắc của Việt Nam được hình thành đầu tiên mang hình hài của đô thị phương Tây là 
Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định với các chức năng đô thị được xác định cụ thể. Hệ thống đô 
thị Việt Nam được định nghĩa phân biệt rõ với khu vực nông thôn theo phân cấp đô thị với 06 
loại (loại Đặc biệt, loại I, II, III, IV, V) gắn với cấu trúc của hệ thống hành chính gồm: Thành 
phố (trực thuộc trung ương hoặc thuộc tỉnh gồm các đô thị loại Đặc biệt, loại I, II, III) – Thị xã 
(thuộc Tỉnh gồm các đô thị loại III, IV) – Thị trấn (thuộc Tỉnh gồm đô thị loại IV, V).

Giai đoạn sau ĐỔI MỚI 1986, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế cùng 
với sự tăng trưởng đô thị hóa, các đô thị có sự thay đổi lớn và nhanh chóng, hệ thống các đô thị 
Việt Nam phát triển qua từng năm. Tính đến tháng 9/2022, cả nước đã có 888 đô thị, trong đó 
02 đô thị loại Đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 94 đô thị loại IV và 
690 đô thị loại V, trong đó, tổng số các thành phố (loại III trở lên) là 104, chiếm tỷ trọng 11,7% 
số lượng đô thị toàn quốc. Tỷ lệ đô thị hóa tại Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 41% (Bộ Xây 
dựng), dự báo tăng trưởng dân số đô thị 42 triệu người (tỷ lệ ĐTH khoảng 45%) vào năm 2025 
và 47 triệu người năm 2030, (tỷ lệ ĐTH khoảng 50-52%). 

Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc theo thống kê Tổng điều tra dân số năm tháng 12/2019 khoảng 
34,4% (33,12 triệu người) và năm 2020 là 36,8% với dân số thành thị 35,93 triệu người. Dữ 
liệu đô thị hóa được Tổng Cục thống kê công bố năm 2019 và 2020 có sự chênh lệch với tăng 
trưởng 2,4% (2,81 triệu người) cho thấy có sự thay đổi trong cách tính dân số đô thị không phụ 
thuộc ranh giới đô thị - nông thôn trong một số trường hợp. Đây cũng là vấn đề đã được OECD 
khuyến nghị trong Báo cáo chính sách đô thị Việt Nam (2018), nhằm xác định các khu vực đô 
thị chức năng 9 trong chính sách đô thị quốc gia, thay vì ranh giới hành chính, dựa trên các liên 
kết về tổ chức không gian. Theo OECD năm 2018, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam là 41% thay 
vì 32% theo thống kê của Tổng cục thống kê.

Hệ thống đô thị Việt Nam (tính đến tháng 9/2022)

(Nguồn: Cục phát triển đô thị, Bộ Xây dựng)

9 OECD [3] đưa ra khái niệm khu vực đô thị chức năng bao gồm xác định các lõi đô thị dân cư mật độ cao (được 
xác định ở quy mô 1km2, có trên 50% dân số sống tại các quần cư mật độ cao với mật độ tối thiểu 1.500ng/km2 và 
tạo nên dân số ít nhất 50.000 người) và các đơn vị hành chính liền kề (các vùng giao tiếp) có mức độ giao tiếp cao 
(các luồng đi lại làm việc) về phía các lõi, không phụ thuộc ranh vào ranh giới hành chính (các xã có từ 15% dân số 
có việc làm tại lõi đô thị, được gọi là vùng thu hút nhân công của thị trường lao động đô thị, phía ngoài lõi đô thị) 
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4. Thực trạng phân bố dân cư và hình thái đô thị tại các đô thị lớn trên thế giới và 
03 đô thị lớn ở Việt Nam

Về mật độ dân số quốc gia, năm 2019, Việt Nam xếp thứ 44 trên thế giới (thống kê của 
Việt Nam là khoảng 290 người/km2 trong khi số liệu quốc tế là 310 người/km2) thuộc nhóm 
các nước có mật độ 250-500 người/km2, so với một số quốc gia trong khu vực như: Singapore 
(3), Philipin (35) Nhật Bản (39), Hàn Quốc (25), Trung Quốc (81), Thái Lan (90). 

Dân số phân bố tại các thành phố lớn trên thế giới có xu thế lớn hơn ở các nước thuộc Châu 
Phi và Mỹ Latinh (30-50%), trong khi Châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ có tỷ lệ phân bố dân cư khác 
nhau từ dưới 10%-40% dân số phân bố tại các thành phố lớn. Một số quốc gia - chẳng hạn như 
Mông Cổ, Paraguay, Uruguay, Liberia, Senegal và Afghanistan - nơi hơn một nửa dân số đô thị 
của đất nước sống trong thành phố lớn nhất. Ở Việt Nam, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh là hai đô thị lớn nhất cả nước, theo thống kê (2019) có tổng dân số hơn 17 triệu, dân số đô 
thị là 10,5 triệu người, chiếm tỷ trọng hơn 30% dân số đô thị toàn quốc (khoảng hơn 33 triệu). 

Có thể thấy sự mở rộng quy mô đô thị là yếu tố thúc đẩy của nền kinh tế tích tụ, theo 
OECD các vùng đô thị và hành phố năng động cỡ vừa có tiềm năng lớn trong tạo việc làm và 
sáng tạo, là trung tâm cửa ngõ mạng lưới toàn cầu như thương mại hay giao thông vận tải. Hà 
Nội và Tp Hồ Chí Minh là các đô thị lớn nhất ở Việt Nam có tổng thu nhập cao hơn 04 lần trung 
bình toàn quốc và gấp 03 lần của 03 thành phố trực thuộc trung ương còn lại (Hải Phòng, Đà 
Nẵng, Cần Thơ). Theo thống kê TĐTDS và nhà ở năm 2019 (Tổng cục thống kê), cả nước đã có 
6,4 triệu người từ 5 tuổi trở lên là người di cư, con số này chiếm khoảng 7,3% tổng dân số thấp 
hơn số dân năm 2009 (6,7 triệu người di cư, chiếm 8,5% dân số). Xu hướng di cư tăng liên tục 
trong giai đoạn 1989-2009 đến nay đã thay đổi theo hướng giảm cả số tuyệt đối và tương đối, 
cho thấy bức tranh thu hút lao động mạnh từ các khu công nghiệp không còn chủ đạo.

Ba đô thị trực thuộc trung ương gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Tp Hồ Chí Minh là các đô thị 
lớn ở Việt Nam, trong đó, Đà Nẵng đại diện cho hệ thống các đô thị khoảng 1 triệu người10 (là 

10 Tại Việt Nam, các thành phố có dân số trên 01 triệu người là các đô thị loại I, thành phố trực thuộc trung ương 
(NQ1210, NQ1211), là các đô thị lớn gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.
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nguyên nhân chủ yếu đến sự gia tăng mật độ dân số đô thị trên toàn cầu) ở Việt Nam có mức độ 
dày đặc thấp hơn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Về quy mô dân số, Hà Nội là thành phố đông dân thứ hai của cả nước sau thành phố Hồ 
Chí Minh, năm 2009, dân số thành phố là 6.451.909 (người), giai đoạn 10 năm 2009-2019, quy 
mô dân số thành phố năm 2019 là 8.053.662 người, tăng 1.601.753 người, trung bình tăng hơn 
16 vạn người/năm, thấp hơn thành phố Hồ Chí Minh (22 vạn người/năm) và cao gấp 08 lần so 
với thành phố Đà Nẵng (2,3 vạn người/năm). Trong đó, dân số tăng trưởng khu vực nội đô (các 
quận nội thành) chiếm hơn 50%, khoảng 8,3 vạn người/năm và gần 8 vạn dân cư tăng trưởng 
được phân bố nhiều xung quanh khu vực đô thị trung tâm, tại các thị trấn, các xã vùng ven, các 
khu đô thị mới ở vùng ven đô thị (thuộc ranh giới hành chính của các xã).  

- Về mặt phân bố dân cư đô thị - nông thôn, thành phố Hà Nội có tỷ lệ dân số nội đô 
(các Quận) năm 2019 là 44,6%, thấp nhất trong 03 thành phố, so với thành phố Hồ Chí Minh 
(77,9%), thành phố Đà Nẵng có tỷ lệ dân cư khu vực thành thị cao nhất đạt 87,9%. Tỷ lệ này 
thống kê dựa vào ranh giới hành chính đô thị (quận, phường) - nông thôn (xã)  nhưng không 
phản ánh được hoàn toàn bức tranh phát triển đô thị, khu vực phát triển mở rộng đô thị tại các 
xã vùng ven. Tỷ lệ này phản ánh mối quan hệ với diện tích của các đô thị và tỷ lệ đô thị hóa, 
các thành phố có quy mô lớn có xu thế ít hơn như thành phố Hà Nội (3358,6km2), thành phố 
Hồ Chí Minh (2095,11km2) và Đà Nẵng (624,43km2). Do vậy cần xem xét giá trị mật độ dân 
số để xem xét tương quan giữa các thành phố.

- Về mật độ dân số, Hà Nội có mật độ dân số cao thứ hai của cả nước (2.398 người/km2), 
sau thành phố Hồ Chí Minh (4.292 người/km2) và thấp hơn gần một nửa và cao gấp 1,27 lần 
thành phố Đà Nẵng (1.883 người/km2).

Tổng hợp dữ liệu về dân số và mật độ dân số tại 03 thành phố lớn 
Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng năm 201911

Hà Nội Hồ Chí Minh Đà Nẵng
DT đô thị (ha) 335.860 209.511 62.443
DS đô thị (Người) 8.053.662 8.993.077 1.175.509
MDDS đô thị (Người/ha) 23,98 42,92 18,83
DT nội đô (ha) 30.771 49.402 23.462
DS nội đô 3.590.242 7.004.324 1.032.935
MĐDS nội đô (Người/ha) 116,7 141,8 44
Quận có MĐDS lớn nhất 
(Phường có MĐDS lớn nhất 
trong Quận) (Người/ha)

Q. Đống Đa: 372,4
(P. Trung Phụng: 706,3)

Q. 04: 419,5 
(P.08: 954,6)

Q.Thanh Khê: 195,4 
(P. Tân Chính: 343,7)

Quận có MĐDS nhỏ nhất 
(Người/ha)

Q. Long Biên: 53,7
(P. Cự Khối: 20,6)

Q. 09: 34,9
(P. Long 

Phước: 4,8)

Q. Ngũ Hành Sơn: 
22,4 (P. Hòa Quý: 

13,2)

Phường có MĐDS lớn nhất 
(Người/ha)

P. Hàng Đào
(Q. Hoàn Kiếm): 806,8

P. 08
(Quận 04): 

954,6

P. Tân Chính
(Q. Thanh Khê): 

343,7

11 Dữ liệu do Viện nghiên cứu Quy hoạch và thiết kế đô thị nông thôn (IPU) tổng hợp và cung cấp
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Phường có MĐDS nhỏ nhất 
(Người/ha)

P. Liên Mạc
(Q. Bắc Từ Liêm): 16

P. An Khánh 
(Q. 02): 1,1

P. Hòa Hiệp Bắc
(Q. Liên Chiểu): 3,4

Nhân khẩu bình quân mỗi 
hộ (Người/hộ)

3,4 3,51 3,6

Diện tích tách thửa tối thiểu 
(m2)

30 36 100

Khi xét trong phạm vi nhỏ hơn thuộc khu vực nội đô gồm các quận thì mật độ dân số có 
sự khác biệt lớn, cụ thể mật độ dân số nội đô thành phố Hà Nội (năm 2019) là 116,7 người/ha 
lớn gần gấp 03 lần so với dân số nội đô thành phố Đà Nẵng (44người/ha) và thấp hơn thành phố 
Hồ Chí Minh (141,78 người/ha). Mặc dù dân số nội đô thành phố Hồ Chí Minh gấp đôi thành 
phố Hà Nội, diện tích chỉ lớn hơn 1,5 lần diện tích Hà Nội cho thấy mức độ phân bố dân cư dày 
đặc của thành phố Hồ Chí Minh. Một chỉ tiêu khác cho biết mức độ dày đặc của thành phố Hồ 
Chí Minh là chỉ tiêu cây xanh công cộng của thành phố chỉ đạt 0,56m2/người12 so với tiêu chuẩn 
7m2/người cho đô thị đặc biệt.

Khu dân cư Phường 8 (954ng/ha). Quận 4 có mật độ cao nhất TpHCM (420 người/ha) 
(Google Earth)

Mật độ dân số ở phạm vi cấp Quận và Phường có sự khác biệt lớn và không đồng 
đều giữa các quận và các phường có chỉ số lớn nhất và thấp nhất, ở cấp Quận có sự 
chênh lệch từ 6-12 lần, ở cấp Phường chênh lệch hơn 50 (lớn nhất là phường 8, quận 4: 
mật độ 954,6 người/ha). Sự chênh lệch này cho thấy mức độ đô thị hóa và phân bố dân 
cư tại các Phường có sự khác nhau rõ rệt. 

Dựa trên sơ đồ dưới đây, có thể phân tích được về tăng trưởng dân số và mật độ dân 
số và mức độ gia tăng phân bố dân cư tại các khu vực phường của thành phố Hà Nội, 
thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Biểu đồ (1a)(2a) cho thấy có biến động lớn về quy mô các Quận của thành phố Hà 
Nội so với thành phố HCM, trong đó quy mô các quận cũ có quy mô khoảng 500ha-1000ha 
(5-10km2), các quận mới có quy mô lớn ở 02 thành phố khoảng từ 2000-5000ha (20-50km2) 
(NQ1211 quy định Quận: > 35km2 và >150.000 người), quy mô lớn nhất TpHCM là quận 9 
(11.400ha) lớn gần gấp đôi quận Long Biên (5.900ha) của Hà Nội. Xu thế chung các quận có 
quy mô diện tích lớn hơn thì mật độ thấp hơn.

12 Cục hạ tầng kỹ thuật đô thị - Hội thảo khoa học: Phát triển vườn hoa, công viên, cây xanh ở Việt Nam, thực trạng 
và giải pháp – Hiệp hội công viên cây xanh Việt Nam, ngày 22/10/2022.
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+ Sơ đồ (1a),(2b) và đối chiếu với sơ đồ (1c),(2c) cho thấy mức độ quy mô phân bố dân 
số của các Phường và mật độ dân số các Phường năm 2019. Nó cho thấy mức độ đô thị hóa 
không đồng đều tại các phường, hầu hết các phường khu vực trung tâm có mật độ cao hơn các 
phường mới vùng ven đô thị được chuyển từ khu vực nông thôn (xã) thường có quy mô đất dự 
trữ phát triển lớn hơn. Các quỹ đất (nông nghiệp) trống lớn tạo ra mật độ thấp trong giai đoạn 
chưa đô thị hóa. Sự phát triển mô hình đô thị hóa đặc trưng theo kiểu vết dầu loang, thiếu kiểm 
soát sẽ tạo nên các thách thức cung ứng dịch vụ hạ tầng và bài toán lựa chọn kịch bản đô thị hóa 
tại các khu vực đang có mật độ thấp với các ngưỡng kiểm soát dân số và hình thái đô thị nào?. 

Hà Nội      Tp. Hồ Chí Minh

Sơ đồ phân bố dân cư, mật độ dân số và tăng trưởng dân số 10 năm (2009-2019) tại 02 
thành phố đặc biệt 

Nguồn: IPURD [8]
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+ Sơ đồ (1c),(2c) cho thấy mức độ tập trung dân số tại các phường, các chỉ số tính toán 
theo mật độ dân số có thể không phản ánh chính xác mức độ tập trung dân số rất cao tại một số 
khu vực. Theo UN-Habitat (2012) đánh giá ngưỡng mật độ dân số trung bình từ 40-120ng/ha, 
từ 120-500ng/ha là cao, trên 500ng/ha là rất cao. Sơ đồ cho thấy tỷ lệ lớn các phường khu vực 
lõi đô thị của 02 thành phố có mật độ cao và rất cao.

+ Sơ đồ (1d), 2(d) cho thấy diễn biến tăng trưởng dân số và xu thế phân bố dân cư tại hai 
thành phố giai đoạn 2009-2019. Các khu vực (màu đỏ) có mức tăng dân số 2 vạn – 5 vạn người 
(2.000-5.000ng/năm) được thúc đẩy bởi quá trình gia tăng hình thái phát triển cao tầng mật độ 
cao (phường Hoàng Liệt tăng 5,3 vạn người) hoặc thấp tầng kết hợp xây xen cao tầng. Khu vực 
lõi đô thị thuộc các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình hay các quận 1,4,5,6, Phú Nhuận…có dân số 
giảm giai đoạn 2009-2019, cho thấy có sự dịch chuyển ra khỏi khu vực lõi trung tâm đô thị, tuy 
nhiên cũng tạo nên các thách thức về di chuyển giữa nơi làm việc (trung tâm) và nơi ở, gây ra 
hiện tượng giao thông con lắc tại các đô thị, gây ách tắc giao thông.

Mức tăng trưởng dân số cũng cho thấy xu thế, mô hình phân bố khu vực nội đô với các 
quận cũ có hình thái ở thấp tầng là chủ yếu và mật độ lớn tại các khu đô thị mới tại các quận 
vùng ven có hình thái ở cao tầng và đan xen kết hợp cao tầng – thấp tầng. Xu thế này phản ánh 
định hướng, mô hình quy hoạch đô thị vành đai hướng tâm tại 02 thành phố lớn ở Việt Nam. Tại 
thành phố Hà Nội, các quận cũ Đống Đa, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Cầu Giấy Có dân số 
mật độ cao, với hình thái thấp tầng là chủ yếu, là những nơi có mật độ dân số cao nhất của thành 
phố. Những quận mới thành lập như Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Hà Đông có 
hình thái phát triển đan xen thấp tầng – cao tầng và xây chen cao tầng có mức độ thu hút dân 
số lớn, tốc độ tăng nhanh, đã trở thành những địa bàn có những khu vực xây dựng mới có mật 
độ dân cư đông đúc.

Sự thay đổi hình thái phát triển cao tầng khu vực P.Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội 
(2009-2019) [8]
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Một vấn đề khác, liên quan đến việc xác định khái niệm đô thị (phường) - nông thôn (xã) 
tại các khu vực phát triển đô thị hay khu vực đô thị chức năng13 (OECD) mà trên thực tiễn các 
khu vực giáp ranh này đã có mức độ đô thị hóa lớn, hạ tầng phát triển hoặc có các khu đô thị mới 
(quy mô lớn) nhưng chưa được xác định là khu vực đô thị (ví dụ: như khu đô thị The Manor, 
huyện Thanh Trì, khu đô thị OceanPark, huyện Gia Lâm…nơi các huyện được dự kiến phát 
triển là Quận trong tương lai). 

Do vậy, để có cái nhìn chính xác, không phụ thuộc ranh giới hành chính (phường) trong 
kiểm soát phân bố dân cư, mật độ dân số, cần có quy mô lý thuyết tương đối thống nhất để làm 
cơ sở xác định ngưỡng phân bố dân cư mật độ dân số. Nghiên cứu đề xuất khái niệm “Đơn vị 
đô thị”14 để áp dụng trong trường hợp này với quy mô khoảng 16-25ha (0,25km2), tương đương 
01 ô phố có kích thước 500x500m. 

5. Mật độ đô thị, đô thị nén và đơn vị đô thị

Mật độ đô thị (Urban density) là một khái niệm được sử dụng trong quy hoạch thành 
phố, nghiên cứu đô thị và các lĩnh vực liên quan để mô tả cường độ tập trung (intensity) của 
con người, công việc, đơn vị nhà ở, tổng diện tích sàn (hệ số sử dụng đất) của các tòa nhà 
hoặc một số thước đo khác về nghề nghiệp, hoạt động và phát triển của con người trên một 
đơn vị xác định của một khu vực. Mật độ đô thị mô tả mức độ tập trung hoặc đông đúc của 
người dân hoặc sự phát triển trong một thành phố. Mật độ đô thị liên quan đến một loạt các 
vấn đề liên quan đến chất lượng cuộc sống đô thị bao gồm “chất lượng môi trường, hệ thống 
giao thông, cơ sở hạ tầng vật chất và hình thái đô thị, các yếu tố xã hội và yếu tố kinh tế” 
(Churchman, 1999, trang 398). Như vậy, mật độ đô thị là mối bận tâm lớn của quy hoạch đô 
thị. Các hệ thống phân vùng hiện đại được phát triển vào đầu thế kỷ XX với một phần ý định 
nhằm làm hạn chế tắc nghẽn, bóng râm của đường phố (các nước Tây Âu, khí hậu ôn đới có 
quan điểm kiểm soát chặt về bóng đổ của tòa nhà), và các tác động xấu khác của sự dày đặc 
của các tòa nhà ...

Đô thị nén (compact city) là khái niệm sử dụng ở Châu Âu và ở Bắc Mỹ sử dụng khái 
niệm tăng trưởng thông minh (Smart Growth), được hiểu là đô thị nhỏ gọn, có mật độ cư trú 
cao, diện tích nhỏ, chủ yếu phát triển chiều cao, đây là khái niệm bao trùm mang ý nghĩa không 
chỉ là nén về quy mô dân số mà còn bao hàm các ý nghĩa về nén chức năng sử dụng đất, làm 
giảm khoảng cách đi lại, tăng cơ hội việc làm, kết nối, giảm thiểu sử dụng giao thông cá nhân, 
xe cơ giới…sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên, giảm phát thải. Một số thành phố đã áp dụng 
thành công như Portland Hoa Kỳ, có diện tich 376,5km2, dân số 582.000 người (2009), mật độ 
dân số 1655ng/km2 (16,55ng/ha), Singapore  mật độ 6389ng/km2 (63,89ng/ha), HongKong có 
mật độ 6076ng/km2 (60,7ng/ha)

13 OECD [3] đưa ra khái niệm khu vực đô thị chức năng bao gồm xác định các lõi đô thị dân cư mật độ cao 
(được xác định ở quy mô 1km2, có trên 50% dân số sống tại các quần cư mật độ cao với mật độ tối thiểu 1.500ng/
km2 và tạo nên dân số ít nhất 50.000 người) và các đơn vị hành chính liền kề (các vùng giao tiếp) có mức độ giao 
tiếp cao (các luồng đi lại làm việc) về phía các lõi, không phụ thuộc ranh vào ranh giới hành chính (các xã có từ 
15% dân số có việc làm tại lõi đô thị, được gọi là vùng thu hút nhân công của thị trường lao động đô thị, phía ngoài 
lõi đô thị) 
14 Báo cáo OECD về Chính sách Việt Nam 2018: Thành phố Cologne, Đức có khoảng 01 triệu dân để xây dựng dữ 
liệu thống kê theo dõi không gian đã được chia làm 86 khu đô thị cho phép phân tích các đơn vị không gian nhỏ 
với nhiều nhóm chỉ số chuyên ngành như kinh tế, dân số, xã hội, tài chính, hạ tầng…)
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Mức độ tập trung của con người trong đô thị biểu hiện bằng chỉ tiêu Mật độ dân số 
(population density), là chỉ tiêu quy mô dân số trên một khu vực nhất định có thể đo lường bằng 
đơn vị người/km2, hécta, m2. Chỉ tiêu mật độ dân số là một chỉ tiêu biến động phức tạp, có sự 
phụ thuộc lớn vào giá trị biến số của diện tích khu vực được tính toán mật độ, được xác định 
theo ranh giới hành chính, dự án hoặc cấu trúc đô thị và ở các cấp độ khác nhau như: cấp quốc 
gia, vùng lãnh thổ, cấp đô thị, cấp Tỉnh, Huyện, Quận, khu trung tâm đô thị, khu dân cư… Do 
vậy để có cơ sở phân tích, so sánh, đánh giá cần phải lựa chọn giá trị về quy mô diện tích có 
tính đại diện, thống nhất, được tác giả đề xuất khái niệm “Đơn vị đô thị”.

Đơn vị đô thị (urban unit)[8]15 có quy mô khoảng 16-25ha gắn với cấu trúc lý thuyết 
mạng lưới đường có khoảng cách 400-500m, gắn với mô hình lý thuyết về đơn vị ở đối với các 
khu vực có chức năng ở là chủ yếu để đảm bảo các dịch vụ hạ tầng xã hội đồng bộ. Đơn vị đô 
thị là khu vực diện tích để kiểm soát ngưỡng mật độ dân số và xây dựng các kịch bản phát triển 
đô thị, tái thiết đô thị ở mức độ cấu trúc nhỏ nhất của đô thị (đơn vị ở theo QCVN01:2021). Các 
kịch bản được xây dựng dựa trên các hiểu biết cụ thể hơn của ngưỡng dân số (hay mật độ dân 
số cho cùng các khu vực có quy mô tương đồng). 

Một khu vực diện tích các chỉ số về mật độ có thể được hiểu theo những cách khác nhau 
với góc nhìn khác nhau theo mục đích sử dụng. Với mỗi chỉ số ngưỡng kiểm soát mật độ tương 
tự có thể được hiểu theo 03 chỉ số: (1) Dân số (POP); (2) Hệ số sử dụng đất (FAR); (3) Đơn vị 
nhà ở (DU) trong đó:

(1) Mật độ dân số (POP – Population density) là khái niệm thông thường về mật độ dân 
số được tính bằng dân số trên một khu vực diện tích nhất định. Nó là chỉ số được các nhà quản 
lý, kinh tế, xã hội…thường sử dụng trong các phân tích kinh tế xã hội và quản lý dân số.

(2) Hệ số sử dụng đất (FAR-Floor area ratio) là chỉ số về tổng diện tích sàn/diện tích đất 
và có thể được hiểu dưới khái niệm về mật độ công trình (Building density), đây là chỉ số được 
các nhà thiết kế quy hoạch, kiến trúc sử dụng nhằm đảm bảo kiểm soát được khối tích công trình 
trong thiết kế và tính toán về khả năng dung nạp và chịu tải hạ tầng đô thị trong khu vực nhất định; 

15 Theo định nghĩa của INSEE (Cục thống kê Pháp): “unité urbaine” là một đơn vị hành chính địa phương hoặc 
một nhóm các đơn vị hành chính địa phương (xã) tạo thành một sự phát triển đô thị không bị gián đoạn, không có 
khoảng cách giữa các khu dân cư lớn hơn 200m và có dân số hơn 2.000 người. Các đơn vị hành chính địa phương 
không thuộc đơn vị Urbaine được coi là nông thôn.
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(3) Đơn vị nhà ở (DU – Dwelling Unit) là chỉ số về số lượng căn hộ trên một khu vực 
diện tích nhất định, là chỉ số được nhà đầu tư thường quan tâm.

Chỉ số đơn vị nhà ở/ha được sử dụng tại một số quốc gia nhằm kiểm soát mật độ trung 
bình cho một khu vực nhất định, tương đương với ngưỡng kiểm soát mật độ dân số,  tuy nhiên 
chỉ tiêu chung này luôn được khuyến khích được tính bằng tổng hợp của các chỉ tiêu khác nhau 
ứng với các hình thái phát triển khác nhau gồm cao tầng, hỗn hợp, thấp tầng.

6. Các chính sách và chỉ tiêu kiểm soát hình thái đô thị và mật độ dân số tại đô thị 
lớn quốc tế và Việt Nam

Nhiều nước trên thế giới và UN Habitat (2012) sử dụng chỉ tiêu kiểm soát mật độ dựa trên 
số lượng nhà/ha. 

Trong báo cáo tại Hà Lan với 20 dự án được phát triển dựa trên các chỉ tiêu kiểm soát mật 
độ theo quy hoạch và 45 dự án thực hiện dựa trên kiểm soát mật độ dân cư thuần, đã tổng hợp 
các mức độ mật độ: Mật độ thấp 50-100 nhà/ha chủ yếu là nhà ngoại ô, khu đô thị mật độ thấp; 
Mật độ trung bình 100-200 nhà/ha là các khu đô thị có mật độ trung bình, phát triển chiều đứng 
và có nhiều không gian mở; Mật độ cao 200-300 nhà/ha là các khu đô thị có mật độ cao, khu 
trung tâm, phát triển quanh lõi hạ tầng giao thong; Mật độ >300 nhà/ha là các khu đô thị dày 
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đặc với các tòa nhà cao tầng và thấp tầng (là các dự án lớn ở châu Á và châu Mỹ). Singapore 
kiểm soát hệ số sử dụng đất (tổng diện tích sàn xây dựng) và đưa ra chỉ số kiểm soát 70-80m2/
căn hộ để kiểm soát số lượng và mật độ căn hộ cho từng khu vực.

Theo UNHabitat (2012) mật độ cư trú từ 120-500 nhà/ha là rất cao tương ứng với 420-
1750 người/ha là cao và trên 1750 người/ha.

Mặc dù có tỷ lệ phát triển nhà ở thấp tầng (nhà ở riêng lẻ) lớn, nhưng các chính sách xây 
dựng đối với khu vực này còn nhiều hạn chế và chi phối nhiều bởi chính sách đất đai. Cục Nhà 
ở, Bộ Xây dựng đã có đánh giá 16 “Nhà ở riêng lẻ vẫn là loại hình nhà ở chủ đạo trên toàn 
quốc, trong giai đoạn 2011-2020, nhà ở riêng lẻ chiếm khoảng hơn 90% diện tích nhà ở phát 
triển mới. khu vực đô thị năm 2019 chiếm đến 97,8% diện tích xây dựng mới.  Tổng diện tích 
nhà ở riêng lẻ hiện hữu đến năm 2019 đạt khoảng 2,2 tỷ m² sàn, trong giai đoạn 2011-2020 tăng 
trung bình khoảng 69 triệu m2 sàn/năm”. Do vậy vấn đề kiểm soát mật độ cư trú của hình thái 
nhà ở thấp tầng là rất quan trọng. 

Chính sách đất đai và đô thị chưa có sự đồng bộ trong định hướng phát triển, cụ thể chính 
sách về “diện tích tách thửa tối thiểu” đã góp phần gia tăng mật độ dân số và mức độ dày đặc 
một cách nhanh chóng tại các khu vực đô thị hiện hữu, đặc biệt là các khu vực mới được chuyển 
đổi từ làng xóm đô thị hóa hoặc các xã ven đô tại các thành phố lớn. Các chính sách này thuộc 
thẩm quyền quyết định của UBND thành phố, đều có xu hướng giảm diện tích tối thiểu góp 
phần làm tăng mật độ đô thị đối với khu vực nhà ở thấp tầng, dân tự xây (nhà ở riêng lẻ) chiếm 
tỷ trọng lớn trong cấu trúc đô thị ở Việt Nam. 

Các chính sách về quy mô diện tích tối thiểu được phép tách thửa tối thiểu  
của 03 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, tp Hồ Chí Minh ([8]

Đô thị Văn bản pháp lý

Diện tích 
tối thiểu 

được phép 
tách thửa

Mật độ dân số (tối 
đa) quy đổi 17 (*)

(người/ha)
Ng/ha Nhà/ha

Hà Nội

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND về Quy định hạn 
mức giao đất ở mới; 

40m2 612ng/ha 174

Quyết định 22/2014/QĐ-UBND 30m2

816ng/ha 233

Quyết định 20/2017/QĐ-UBND quy định hạn mức 
giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; 
kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách 
thửa cho hộ gia đình, cá nhân do thành phố Hà Nội 
ban hành

30m2

16 Báo cáo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, nguồn Cục Nhà ở, 
Bộ Xây dựng
17 Số liệu tính toán dựa trên giả định mật độ xây dựng khu vực thấp tầng tối ưu khoảng 70%, số người/ hộ trung 
bình là 3,5người.
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Đô thị Văn bản pháp lý

Diện tích 
tối thiểu 

được phép 
tách thửa

Mật độ dân số (tối 
đa) quy đổi 17 (*)

(người/ha)
Ng/ha Nhà/ha

Đà 
Nẵng

Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định diện tích 
tối thiểu được tách thửa đối với loại đất ở trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng

70m2

350ng/ha 100
Quyết định 42/2014/QĐ-UBND về quản lý nhà 
nước về đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

70m2

Quyết định 29/2018/QĐ-UBND sửa đổi quy định 
quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố 
Đà Nẵng kèm theo Quyết định 42/2014/QĐ-UBND

50m2 490ng/ha 140

Quyết định 31/2020/QĐ-UBND sửa đổi quy định 
về quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng (đối với khu vực đã có quy hoạch)

100m2 245ng/ha 70

Thành 
phố 
Hồ Chí 
Minh

Quyết định 19/2009/QĐ-UBND về diện tích đất tối 
thiểu sau khi tách thửa do Ủy ban nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh ban hành

36m2 680/ha 194

Quyết định 33/2014/QĐ-UBND về diện tích tối 
thiểu tách thửa do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

45m2 544ng/ha 155

Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND quy định diện 
tích đất tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa 
bàn thành phố Hồ Chí Minh

36m2 680/ha 194

Theo đánh giá của UN Habitat (2012) mật độ trên 420-1750ng/ha là cao, nếu so sánh với 
mật độ tại khu vực dân cư đô thị hiện hữu (trường hợp tách thửa tối đa) ở Hà Nội (816ng/ha) và 
Thành phố Hồ Chí Minh (680ng/ha) đều vượt qua ngưỡng cho phép này. 

Ngưỡng mật độ dân số tại Việt Nam được quy định tại QCVN 01:2021/BXD đối với các 
đô thị loại đặc biệt, loại I và loại II là 15-28 m2/người, tương đương với mật độ 357-666 người/
ha. Với chỉ tiêu này thành phố Hà Nội có 04/168 phường với mật độ dân số lớn hơn chỉ tiêu 
666 người/ha (năm 2019). Tại các dự án, khu đô thị cao tầng đã xây dựng giai đoạn trước khi 
QCVN01:2021 có hiệu lực có mật độ dân số cao trên 1.250 người/ha (chỉ tiêu tối thiểu đất đơn 
vị ở là 8m2/người theo QCVN01:2008) như Phú Thịnh Green Park (phường Hà Cầu, quận Hà 
Đông): 14.771 người/ha; An Bình Complex (phường Dương Nội, quận Hà Đông): 7.480 người/
ha; MegaStar Dominium C2 Xuân Đỉnh (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm): 4.562 người/
ha; 

7. Khả năng ứng dụng trí thông minh nhân tạo trong kiểm soát mật độ dân số và xây 
dựng kịch bản phát triển 

Xây dựng kịch bản phát triển dựa trên ngưỡng kiểm soát mật độ dân số (số lượng nhà/ha) 
đối với đơn vị đô thị dựa trên hình thái phát triển của khu vực đó có tỷ lệ dân số ở chiếm trên 
70%. [8]. Kiểm soát 02 chỉ số Mật độ dân số và hệ số sử dụng đất thuần cho hình thái ở thấp 
tầng tối đa 500% (5 lần) và hình thái ở cao tầng tối đa 1300% (13 lần). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Quyet-dinh-60-2017-QD-UBND-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua-Ho-Chi-Minh-369116.aspx
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Mật độ dân số khuyến nghị với mật độ cư trú trung bình trên một đơn vị đô thị đối với 
hình thái thấp tầng là 100-150 nhà/ha (350-525ng/ha) và hình thái cao tầng là 150-200 nhà/ha, 
các trường hợp đặc biệt khác 200 nhà/ha. Mật độ cư trú trung bình có thể được tính toán và phân 
bổ cho các hình thái ở khác nhau trong đơn vị đô thị gồm cao tầng, thấp tầng, trung bình nhằm 
đa dạng hóa các hình thái đô thị.

Đề xuất ngưỡng mật độ dân số và hình thái  
theo mô hình đơn vị đô thị tại thành phố lớn [8]

Mật độ 
cư trú

Mật độ 
cư trú 
(đơn vị 
nhà ở/

ha)

Mật độ dân số (người/ha)
Kiểm soát hình thái kiến trúc cao tầng 
và thấp tầng theo Hệ số sử dụng đất - 

FAR (lần)
Mật độ 
dân số 
(người/

ha)

Theo QCVN 
01:2021/BXD 
(đơn vị ở: 15-

28m2/ng) 

FAR gộp 
quy đổi 

(UNHabitat)

FAR thuần 
tương ứng 

với hình thái 
ở thấp tầng 

FAR tương 
ứng với 

hình thái ở 
thấp tầng 

The UN Habitat (2012) nhà/ha Ng/ha (IPURD tổng hợp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Thấp <15 <52,5 N/A N/A <0,13 2,8 4,3
Trung 

bình thấp
15-40 52,5-140 N/A N/A 0,13-0,35 3,5 4,6

Trung 
bình

40-120 140-420
102 -190 357-666

0,35-1,05 4,2 4,8

Cao 120-500 420-1750 1,05-4,375 4,9 8,0
Rất cao >500 >1750 >4,375 5,0 <13

Ghi chú:     

(1) Mức độ mật độ theo thang đánh giá của UNHabitat (2012)

(3),(4): Số người tính quy đổi trung bình hộ 3,5 người (Tổng cục thống kê 2019)

(4): Quy đổi từ quy định chỉ tiêu đất đơn vị ở đối với đô thị loại I là 15-28m2/người 
(QCVN01:2021)

 (6): Hệ số sử dụng đất quy đổi UN Habitat là đưa ra hệ số sử dụng đất gộp.

(7), (8): Hệ số sử dụng đất theo QCXDVN 01:2021/BXD là HSSD đất thuần tính cho khu 
nhà, công trình riêng lẻ.

(8): Hình thái ở cao tầng là các công trình cao tầng lớn hơn 9 tầng hoặc khu vực có tỷ lệ 
công trình cao tầng chiếm tỷ lệ lớn.

Sử dụng dữ liệu ảnh vệ tinh và các số liệu điều tra là phương pháp được sử dụng rộng rãi 
trong khảo sát về dân số, đô thị ở châu Âu, Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới. 

TS. Nguyễn Hoàng Minh và cộng sự đã nghiên cứu xây dựng công cụ AIIPU[8] ứng dựng 
trí thông minh nhân tạo và học sâu (Deep Learning) trong giải pháp đọc dữ liệu ảnh vệ tinh đối 
với cấu trúc hiện trạng của đô thị (số lượng nhà). Đây là một giải pháp nhanh, giá rẻ và dễ thực 
hiện với cơ sở dữ liệu mở (ảnh vệ tinh Google Earth) để có thể đánh giá nhanh ngưỡng mật độ 
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dân số cho một khu vực bất kỳ trong đô thị. Khó khăn lớn cho hướng đi này là việc xây dựng 
cơ sở dữ liệu (DL) để nhận biết số lượng “mái công trình” từ ảnh vệ tinh, từ đó tính toán mật 
độ dân số (khả năng dung nạp) dựa trên số lượng công trình. Giải pháp này tuy có sai số nhưng 
có thể tiếp tục tăng độ chính xác nhờ tăng cường nguồn cơ sở dữ liệu cho máy học (ML) và học 
sâu (DL) cho từng vùng có cấu trúc tương đồng. 

AIIPU là công cụ mạnh để có thể xây dựng các kịch bản phát triển cho các khu vực cải 
tạo, xây mới nằm trong cấu trúc đô thị hiện hữu trong mức độ kiểm soát khả năng dung nạp dân 
số cụ thể tính trong quy mô của đơn vị đô thị.

Giao diện công cụ AIIPU ứng dụng trí thông minh nhân tạo [8] 
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Do khả năng linh hoạt trong cơ sở dữ liệu nguồn và khả năng cho phép xác định ranh giới 
bất kỳ cho phép các nhà quản lý một công cụ kiểm soát mật độ dân số trên khu vực rộng hơn 
phạm vi ranh giới diện tích của khu vực dự án cải tạo hoặc tái thiết trong đô thị (theo đơn vị đô 
thị). Kết quả sử dụng phần mềm cho thấy mật độ dân số tổng thể bao gồm dân số hiện hữu và 
dân số các dự án cải tạo tái thiết, đồng thời cho kết quả riêng giữa khu vực hiện hữu và các khu 
vực dự án mới.

Trong đó, kết quả cho một hoặc nhiều dự án cùng lúc trong một đơn vị đô thị, các dữ liệu 
đầu vào có thể được nhập liệu linh hoạt dựa trên các kịch bản phát triển khác nhau của các dự 
án, gồm các chỉ số về: Hệ số sử dụng đất (được phép), mật độ xây dựng (dự kiến), tầng cao 
(kiểm soát) (là các chỉ số theo quy hoạch). Các chỉ số khác về diện tích sàn nhà ở hoặc các sàn 
dịch vụ khác (theo kịch bản của dự án), các chỉ tiêu sàn nhà ở, chỉ tiêu sàn dịch vụ (nếu có) để 
tính toán ra kết quả cuối cùng đưa về chỉ tiêu kiểm soát theo ngưỡng mật độ dân số. 

8. Khuyến nghị chính sách kiểm soát mô hình phân bố dân cư và hình thái đô thị tại 
các đô thị lớn ở Việt Nam

Xây dựng khái niệm về khu vực đô thị chức năng (OECD) hay khu chức năng đô thị18  
[3] cần được kiểm soát dựa trên cấu trúc không gian của đô thị từ tổng thể đến chi tiết theo quy 
mô các đơn vị đô thị mà không phụ thuộc ranh giới hành chính. Khái niệm khu chức năng đô thị 
cần sớm được thể chế hóa nhằm giải đáp cho sự chuyển đổi nhiều tiêu chí từ Huyện sang Quận 
(chương trình 04 của Hà Nội19) với sự phát triển của các khu đô thị mới, khu chức năng đô thị 
thông qua biện pháp hành chính gây tốn kém các nguồn lực kinh tế và dàn trải.

Kiểm soát ngưỡng mật độ dân số (tại thời điểm lập dự án đầu tư) gắn với quy mô đơn vị 
đô thị, kiểm soát chỉ tiêu: Hệ số sử dụng đất (FAR) và Chỉ tiêu số lượng căn hộ (DU) hay mật 
độ dân số dựa trên chỉ tiêu sàn xây dựng (m2 sàn) trong các dự án phát triển cao tầng, hỗn hợp 
mật độ cao, gắn với một kịch bản phát triển chung theo quy hoạch.

Kiểm soát chính sách diện tích tách thửa tối thiểu (m2 đất) tại các đô thị theo hướng 
tăng thêm quy mô nhằm chậm tiến trình phát triển “dày đặc” đô thị, tạo điều kiện đảm bảo mật 
độ dân số phù hợp gắn với khả năng cung ứng các dịch vụ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo 
hướng bền vững, tăng trưởng xanh.

Ứng dụng các công nghệ hiện đại trong thu thập cơ sở dữ liệu không gian hiệu quả (AI, 
DL, GIS…) đưa ra chính sách phát triển phù hợp, toàn diện và cân bằng lợi ích của các bên 
tham gia, khuyến khích đa dạng sự tham gia, khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội.

Xây dựng chính sách ưu đãi cho phép tăng các chỉ tiêu hệ số sử dụng đất (FAR), gắn 

18 Xem xét bổ sung trong Luật Xây dựng 2014 với định nghĩa về các Khu chức năng đặc thù là khu vực phát 
triển theo các chức năng chuyên biệt hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ 
cao; khu du lịch, khu sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa; khu nghiên cứu đào tạo; khu thể dục thể 
thao; cảng hàng không, cảng biển; khu vực đầu mối hạ tầng kỹ thuật; khu chức năng đặc thù khác được xác định 
theo quy hoạch xây dựng vùng được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.
19 Chương trình số 04-CTr/TU về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của nông dân giai đoạn 2021-2025” tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; 
xây dựng nông thôn mới theo hướng tiêu chí đô thị, nhất là 5 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Thanh Trì, Hoài Đức, 
Đan Phượng sẽ phát triển lên quận giai đoạn 2021-2025. Các huyện Thanh Oai, Thường Tín và Mê Linh... sẽ lên 
quận vào giai đoạn 2026-2030.
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với mục tiêu giảm mật độ xây dựng trong đô thị, tăng cường không gian mở, không gian trống, 
không gian công cộng chia sẻ cộng đồng thuộc sở hữu tư nhân (POPS), hay các chương trình 
chuyển nhượng quyền phát triển không gian (TDR), quản lý không gian phát triển đô thị, khai 
thác hiệu quả nguồn lực đất đai trong đô thị, gắn với các định hướng quản lý không gian trong 
dự thảo Luật Đất đai 2022.
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ĐỊA KINH TẾ- ĐÔ THỊ BIỂN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG,  
ĐỘNG LỰC CHO NỀN KINH TẾ QUỐC GIA

PGS.TS.KTS Đỗ Tú Lan
Nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

TS.KTS Đào Ngọc Như
Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

Tóm tắt: Sự hình thành và phát triển đô thị là một bước tiến hoá của loài người, đô thị 
phát triển đồng nghĩa với kinh tế tăng trưởng, các quốc gia có nền kinh tế phát triển đều có tỷ lệ 
đô thị hoá rất cao. Hầu hết các đô thị lớn trên Thế giới đều được phát triển ở vị trí đắc địa. Các 
nghiên cứu cho thấy ĐỊA KINH TẾ vô cùng quan trọng cho phát triển đô thị, đặc biệt là ĐÔ 
THỊ BIỂN. Các Quốc gia có biển, là một lợi thế địa kinh tế rất mạnh, cần được khai thác hợp 
lý, phát triển đô thị biển tạo động lực cho nền kinh tế Quốc gia. Việt Nam cũng là một Quốc gia 
có biển, cần thiết phải phát huy tiềm năng để phát triển Đô thị biển bền vững, trụ cột động lực 
cho nền kinh tế.

Từ khoá: Đô thị biển, tăng trưởng kinh tế, địa kinh tế

ĐÔ THỊ HOÁ VÀ TĂNG TRƯỞNG

Quá trình phát triển của mỗi quốc gia, đô thị luôn là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế, phát triển xã hội và nâng cao trình độ nhận thức của mỗi các nhân trong từng xã hội. Đô thị 
hoá được xem xét ở hai khía cạnh: Đô thị hoá theo chiều rộng. Và đô thị hoá theo chiều sâu. Đô 
hị hoá theo chiều rộng gắn với vấn đề mở rộng không gian đô thị và hình thành lên hệ thống 
đô thị theo vùng của quốc gia. Đô thị hoá theo chiều sâu gắn với quy hoạch không gian đô thị 
nhằm nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng, trình độ và hiệu quả kinh tế, chất lượng môi trường 
sống của cư dân trong từng đô thị. [6]. Có nhiều lý thuyết về đô thị hoá, tuy nhiên, lý thuyết đô 
thị hoá gắn liền với lý thuyết về hiện đại hoá đã chiếm ưu thế. 

Thế giới đã có một thời kỳ chuyển hoá từ thế kỷ 19 đến nay, công nghiệp phát triển ngày 
càng hiện đại, đồng thời với các hoạt động dịch vụ, thúc đẩy đô thị hoá gia tăng nhanh chóng, 
nhiều quốc gia ở châu Âu chỉ trong mấy thập kỷ đã có số dân sống trong đô thị tăng gấp nhiều 
lần. Lý thuyết về toàn cầu hoá đô thị cũng chỉ ra sự phát triển đô thị đồng thời với tăng trưởng 
kinh tế ở các siêu đô thị là các cực tăng trưởng, sự tác động của các quốc gia có nền kinh tế lớn 
trên toàn cầu cũng thể hiện sự chi phối đến đô thị hoá toàn cầu. 

VAI TRÒ ĐÔ THỊ TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC GIA

Đô thị không chỉ còn là nơi cung cấp không gian sống có chất lượng tốt cho người dân 
mà còn là nơi cung cấp những cơ hội để phát triển toàn diện con người cũng như là động lực để 
phát triển kinh tế của quốc gia. Trên thực tế, không có quốc gia nào đạt được tăng trưởng kinh 
tế bền vững mà không có sự phát triển và đóng góp của các thành phố hay đô thị. Với lợi thế 
về nhiều mặt như cơ sở vật chất hạ tầng kỹ thuật và xã hội vượt trội, nguồn nhân lực dồi dào 
và chất lượng cao, sự tập trung các trung tâm chức năng và tổ chức không gian chức năng hiệu 
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quả, các thành phố/ đô thị đang tạo ra tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn rất nhiều so với khu 
vực nông thôn. Hiện nay, các đô thị đang tạo ra đến 80% GDP toàn cầu, trong đó 100 thành phố 
lớn nhất hàng đầu có thể chiếm 35% GDP toàn cầu; 1.000 thành phố hàng đầu có thể chiếm 
68% GDP toàn cầu và 2.000 thành phố hàng đầu có thể chiếm 75 phần trăm GDP toàn cầu [5]

Lợi thế của nền kinh tế đô thị được thể hiện rõ nhất ở các vùng đô thị lớn nơi tập trung 
cao độ những trung tâm kinh tế, chính trị, tài chính, đối mới sáng tạo, văn hóa, giáo dục, đào 
tạo, giải trí - nơi thu hút một lượng lớn các doanh nghiệp với các chuỗi giá trị có thể lên đến quy 
mô liên vùng, liên quốc gia, nơi tạo ra cũng như cung cấp mối quan hệ thường xuyên và nhu 
cầu liên tục đối với hàng hóa, tiêu dùng. Các quốc gia có mức độ đô thị hóa cao thường có xu 
hướng đóng góp vào tăng trưởng GDP đô thị mạnh nhất. Hình  dưới đây mô tả một dự báo mức 
tăng trưởng GDP đô thị vào năm 2025 cho thấy các quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP thành 
thị mạnh nhất có xu hướng là quốc gia có dân số và mức độ đô thị hóa cao. Theo đó các quốc 
gia như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ấn Độ, Brazil và Mexico với lợi thế về đô thị hóa sẽ có mức tăng 
trưởng GDP đô thị cao nhất vào năm 2025. Có thể nói, đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế có mối 
liên hệ khăng khít, hệ quả và các đô thị đang là động lực phát để triển kinh tế. [4].

Năng suất lao động và tỉ lệ đô thị hóa 
giai đoạn 2010-2020. nguồn: [4]

Xu hướng đóng góp GDP của đô thị trên thế 
giới đến 2025. Nguồn: [5]

Tại Việt Nam, đô thị cũng đang tích cực đóng góp  khoảng 70% vào tăng trưởng GDP 
quốc gia và ngày càng thể hiện tầm quan trọng của nó trong phát triển kinh tế xã hội đất nước. 
Tăng trưởng kinh tế bình quân ở khu vực đô thị từ 12% đến 15% trung bình năm, cao gấp 1,2 
đến 1,5 lần so với tăng trưởng bình quân chung cả nước. Các đô thị là thành phố trực thuộc 
Trung ương đang đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế cả nước. Giai đoạn 2016-2020, hai đô 
thị loại đặc biệt là thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh và 3 đô thị trực thuộc Trung ương là Hải 
Phòng, Đà Nẵng, và Cần Thơ đã có mức đóng góp gần 50% GDP cả nước.  

Đánh giá mối quan hệ phát triển đô thị và phát triển kinh tế, Ngân hàng thế giới đã có 
nghiên cứu trên bản đồ ghi nhận ánh sáng của hệ thống đô thị Việt Nam vào ban đêm. Với góc 
nhìn kinh tế, mật độ ánh sáng ban đêm tại các đô thị có thể cho biết thực trạng các hoạt động 
kinh tế đang diễn ra. Theo nghiên cứu này, dữ liệu ánh sáng ban đêm của các khu vực đô thị của 
Việt Nam đã mở rộng nhiều hơn bốn lần trong bảy năm từ 2010 đến 2017 so với mức mở rộng 
trong 14 năm trước, từ 1996-2010. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho thấy ưu thế vượt trội của 
thủ đô Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế thể hiện qua mật độ và phạm vi 
lan rộng của sáng ban đêm. Tuy nhiên, nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng, mặc dù có sự mở rộng 
phát triển về đô thị, nhưng mật độ dân số đô thị Việt Nam vẫn ở mức thấp do vậy các hoạt động 
kinh tế cũng chưa thực sự tối ưu, chưa phát huy được lợi thế từ quá trình đô thị hóa. 
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Ưu thế vượt trội của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong phát triển kinh tế đô thị thể hiện 
qua bản đồ ánh sáng đêm. [4]

Phát triển đô thị trong bối cảnh chung thế giới

Có thể nói, đô thị ngày càng khẳng định vai trò, vị thế trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy 
nhiên, để phát triển đô thị hiệu quả, cần phải đánh giá toàn diện bối cảnh quốc tế và trong nước 
để có những định hướng chiến lược phù hợp và mang tính hội nhập cao. 

Về bối cảnh quốc tế, xu thế đô thị vẫn là xu thế tất yếu và quá trình đô thị hóa có vai trò 
lớn trong việc định hình thế giới cũng như giải quyết các vấn đề có tác động liên quốc gia, liên 
lục địa và toàn cầu. Vấn đề biến đổi khí hậu và nước biển dâng vẫn là một vấn đề nóng áp lực 
trực tiếp tác động lên hệ thống đô thị, đòi hỏi đô thị cần đổi mới mô hình tăng trưởng hướng đến 
cân bằng trong phát triển và bảo vệ môi trường cũng như hệ sinh thái tự nhiên. Những vấn đề 
khác như dịch bệnh, chiến tranh cũng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đang làm thay đổi tư duy về vai 
trò, chức năng, cách vận hành của đô thị khi có cú sốc xảy ra. Đặc biệt, cuộc cách mạng khoa 
học 4.0 đang tạo ra những thay đổi rất lớn trong đời sống kinh tế xã hội, làm thay đổi cách con 
người nhìn nhận, thấu hiểu, phân tích, khảm phá về thế giới và các hiện thực xung quanh cũng 
đang tác động lớn đến cách vận hành, quản lý và tổ chức chức năng cũng như cung cấp các dịch 
vụ trong đô thị và phát triển lấy con người làm trọng tâm. Trong xu thế này, đô thị thông minh 
là một giải pháp cần được chú trọng để có thể đưa ra những quyết định khoa học, kịp thời nhanh 
chóng, phù hợp với năng lực và tiềm lực của đô thị. 

Đô thị biển- Địa kinh tế - động lực quốc gia

Nói về Địa lợi người ta có nói đến Địa Kinh tế, Địa Chính Trị, Địa Quốc phòng vv.. Tuy 
nhiên trong phần phân tích này tập trung về Địa kinh tế. Nói đến Biển, trước tiên phải nói đến 



113

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

cảng biển, bởi từ xa xưa con người đã trinh phục được đại dương và khai phá các vùng đất mới 
bằng các chiến thuyền, cảng biển là các vị trí địa kinh tế quan trọng nhất mà các quốc gia có 
biển đã không ngừng khai thác phát triển. Điểm qua một số quốc gia có nền kinh tế tiến tiến 
nhất trên Thế giới như Hoa Kỳ, CHLB Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thuỵ Điển, Đan Mạch, 
Phần Lan, Hà Lan, Trung Quốc Singapore, Hongkong, Nhật, Hàn Quốc...vv đều là những quốc 
gia có biển và các đô thị biển lớn và siêu lớn. Nhiều đô thị đã trở thành những thành phố toàn 
cầu, có sức chi phối đến kinh tế toàn cầu. Có thể sơ sở hình thành từ cảng biển, qua quá trình 
lịch sử tích tụ các hoạt động dịch vụ cảng, thương mại, tài chính, du lịch cũng đồng thời phát 
triển, tạo thành một hệ sinh thái kinh tế mạnh mẽ. Nhiều thành phố cảng biển nổi tiếng đã thành 
thương hiệu, với những công trình kiến trúc không gian cảng có quy mô to lớn, và có những đặc 
trưng riêng, tuỳ thuộc vào điều kiện địa hình ở mỗi khu vực đó.

Rotterdam là thành phố cảng gần sông Maas, là 
thành phố lớn nhất thuộc tỉnh Nam Hà Lan (Zuid-

Holland). Được tuyên bố thành lập năm 1328, 
Rotterdam ngày nay là một trong những hải cảng 

lớn của thế giới. Cảng Rotterdam lớn nhất châu Âu 
và lớn nhất thế giới từ năm 1962 nhưng năm 2004 
đã bị cảng tại Thượng Hải đoạt lấy danh hiệu này

Ảnh: Getty Images. [8]

Yokohama của Nhật Bản cũng là một 
đô thị cảng. Nơi đây là cảng biển quy 

mô nhất Nhật Bản, vận hành trung tâm 
thương mại tầm vóc trong Vùng thủ 
đô Tokyo. Thành phố nằm bên Vịnh 

Tokyo, phía Nam Tokyo, trong khu vực 
Kanto của đảo chính Honshu.

Ảnh: Reuters. [8]
Đô thị biển có thể có một hoặc nhiều chức năng kinh tế tổng hợp như cảng biển, công 

nghiệp, dịch vụ, tài chính thương mại, và du lịch, tuy theo vị trí và quy mô để phát triển. Mặc 
dù hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về đô thị biển, ví dụ như một số cho rằng đô thị biển 
là đô thị phải có tiếp giáp với biển, cũng có người cho rằng nói về đô thị biển cần có một không 
gian đủ lớn có tính chất vùng ven biển, có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp với biển, cũng có 
sự phân theo cách đô thị biển bao gồm đô thị ven biển và đảo vv..  . Như đã nói ở trên, các đô thị 
được hình thành và phát triển vùng ven biển và hải đảo, nhờ vị trí địa lợi, có thể hoạt động một 
cách có hiệu quả và hiệu suất cao các chức năng kinh tế đô thị biển nêu trên là thuộc nhóm Đô 
thị biển, là các điểm động lực trong vùng và quốc gia. Một số thành phố biển nổi tiếng trên Thế 
Giới ở các quốc gia như Italy, Hà Lan, Trung Quốc đã phát triển thành công những mô hình đô 
thị biển. Các thành phố đóng góp đáng kể vào nền kinh tế nhờ hoạt động du lịch và cảng biển.

Địa kinh tế là khoa học nghiên cứu các đặc điểm địa lý ảnh hưởng đến tiến trình phát 
triển kinh tế của một vùng, một quốc gia, thậm chí một khu vực, đây là khái niệm rất cơ bản 
trong nền kinh tế thị trường. Trong quy hoạch đô thị có những khu vực chưa thật sự áp dụng, 
hoặc chưa hiểu hết ý nghĩa của nó, chỉ quan tâm đến lý thuyết hình thái đô thị, hay cách lựa chọn 
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đất xây dựng đô thị, chỉ quan tâm lựa chọn khu vực có cao độ hợp lý, hạn chế đào đắp để suất 
đầu tư thấp. Tuy nhiên,  các nhà đầu tư rất thực tế, họ áp dụng triệt để lý thuyết về địa kinh tế, 
nếu vị trí địa lý đó có thể địa hình trũng ngập, phải đào đắp nhiều, suất đầu tư cao, nhưng là vị 
trí sau khi đầu tư sẽ có lợi nhuận cao hơn rất nhiều bởi vị trí địa kinh tế của nó. 

Thành phố Rio de Janeiro của Brazil nằm dọc 
theo bờ biển Đại Tây Dương, được xây dựng trên 

một eo biển thuộc vịnh Guanabara. Thành phố từng 
là thủ đô của Brazil cho đến năm 1960. Phong cảnh 

tự nhiên và các bãi biển giúp Rio de Janeiro trở 
thành một trong những điểm đến thu hút khách du 

lịch của đất nước.
Ảnh: Getty Images. [8]

Barcelona là thành phố lớn thứ hai 
Tây Ban Nha, tọa lạc tại Cormaca của 

Barcelonès, dọc theo bờ Địa Trung Hải. 
Thành phố là một trung tâm vận tải 

với cảng Barcelona là một trong những 
cảng biển chính của châu Âu và cảng 
hành khách nhộn nhịp nhất châu Âu

Ảnh: Getty Images. [8]

Đất ven biển ở những vị trí địa kinh tế có giá trị rất cao, diện tích lại rất hạn chế, trong khi 
nhu cầu phát triển càng ngày càng cao, các hoạt động kinh tế tập trung mật độ lớn, do đó nhiều 
đô thị trên Thế giới có những biện pháp gia tăng quy mô đô thị bằng cách lấn biển, tạo thêm nền 
tảng đất đai đô thị biển ở những vị trí địa lợi. Ví dụ như ở Trung Quốc

Thành phố Thâm Quyến- Trung Quốc

“Tình trạng lấn biển từ lâu đã thành thông lệ ở Trung Quốc. Trong nửa cuối thế kỷ 
20, Trung Quốc không ngừng khai hoang, lấn biển thêm hơn 12.000km2, trung bình khoảng 
240km2 một năm. Kể từ thập niên 90, khi ngành công nghiệp bất động sản cất cánh, đất khai 
hoang được dùng để phát triển công nghiệp và đô thị…Lấn biển là một lợi thế để phát triển 

https://uploads.nguoidothi.net.vn/content/ef60fb28-8b34-4afa-b7f8-869e8fb29f4b.jpg
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kinh tế mà không một thành phố ven biển nào có thể bỏ qua, bởi vì xét từ mọi khía cạnh, đây 
là giải pháp tiện lợi và kinh tế nhất sau hàng thập kỷ phát triển công nghiệp và mở mang đô thị 
nhanh chóng. Bởi vì, cách này không vấp phải rắc rối về công tác tái định cư, không phải ép 
buộc thu hồi đất, không phải bồi thường cho người dân sở tại và không phải trả một số tiền lớn 
phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất. … Trong đó, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông 
là một minh chứng. Nhiều vùng đất ven biển do con người khai hoang ở thành phố này đã phát 
triển thành đô thị lớn”. [3]

Thâm Quyến là thành phố nằm bên bờ đông của cửa sông Châu Giang tại tỉnh Quảng 
Đông, Trung Quốc. Trước khi trở thành đặc khu kinh tế, Thâm Quyến còn là một làng chài. 
Thâm Quyến là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới vào thập 
niên 1990, 2000. Thành phố có hệ thống cảng lớn thứ 3 toàn cầu, là trung tâm tài chính thứ 9 
thế giới và trung tâm công nghệ hàng đầu. Ảnh: Getty Images. [8]

Tình hình và tiềm năng phát triển đô thị Việt Nam

Tình hình phát triển đô thị Việt Nam

Bối cảnh trong nước, mặc dù quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị của Việt Nam không 
có được nền tảng và lịch sử lâu dài như các đô thị tại Châu Âu, lịch sử khách quan trải qua 
các cuộc chiến tranh làm phát triển đô thị Việt Nam bị chậm lại và chỉ thực sự phát huy mạnh 
mẽ trong vòng 35 năm gần đây từ sau khi có những chính sách Đổi mới (1986). Tuy nhiên, đô 
thị Việt Nam cũng đang có những lợi thế phát triển nhất định. Lợi thế đi sau giúp đô thị Việt 
Nam có thể học hỏi những bài học kinh nghiệm của các quốc gia đã phát triển, hạn chế những 
sai lầm. Những thành tựu đạt được trong thời gian qua đang giúp cho Việt Nam củng cố vị thế 
về đô thị cũng như là những khích lệ và động lực cho giai đoạn phát triển sắp tới. Cụ thể như: 
diện mạo đô thị thay đổi theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh, văn hóa hơn; chất lượng sống 
tại các khu vực đô thị được cải thiện đáng kể; phúc lợi xã hội, đời sống kinh tế thu nhập của 
người dân đô thị được nâng cao; nền kinh tế đô thị được cải thiện cả về quy mô và chất lượng; 
đô thị có sự đóng góp lớn cho nền kinh tế của quốc gia; không gian đô thị mở rộng, hệ thống 
đô thị có sự phát triển toàn diện hơn và đồng bộ hơn, khoảng cách giữa các đô thị và giữa đô 
thị với nông thôn ngày càng thu hẹp. Đặc biệt cuộc sống ở đô thị ngày càng trở thành giấc mơ 
của nhiều người dân.

Tuy nhiên, những khó khăn mà đô thị Việt Nam cần phải đối mặt và giải quyết trong 
thời gian tới là không nhỏ. Thời gian qua, mặc dù đô thị hóa nhanh chóng nhưng vẫn chưa đạt 
được tỷ lệ đô thị hóa cao. Tỷ lệ đô thị hóa trung bình của Việt Nam đến đầu năm 2022 mới 
chỉ khoảng 40,5% còn thấp hơn nhiều so với các nước trong khu vực (Đến tháng 6 năm 2021, 
hệ thống đô thị đã có 870 đô thị, gồm: 02 loại đặc biệt; 22 loại I; 32 loại II; 48 loại III; 90 loại 
IV; và 676 đô thị loại V, tỷ lệ đô thị hóa (tính theo phường và thị trấn) của cả nước đạt khoảng 
40,5%) [1]. Chất lượng đô thị hóa còn hạn chế, nhiều đô thị chưa đảm bảo điều kiện cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật và xã hội phục vụ cho đời sống cộng đồng; Mô hình tăng trưởng đô thị còn phụ 
thuộc vào nguồn lực đất đai; Quá trình đô thị hóa theo chiều rộng vẫn chiếm ưu thế, diện tích 
đất đô thị tăng nhanh hơn tốc độ dân số dẫn đến mật độ thấp làm giảm hiệu quả của đầu tư phát 
triển đô thị; năng suất và độ tự chủ của nền kinh tế của đô thị còn chưa cao; ngoài ra, vấn đề ô 
nhiễm môi trường, rác thải, ách tắc giao thông, quá tải hạ tầng, thiếu hạ tầng xã hội; … còn khá 
phổ biến ở nhiều đô thị. Đặc biệt đợt đại dịch Covid vừa qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến đô 
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thị Việt Nam, đặt ra nhiều vấn đề về quy mô dân số hợp lý, mật độ dân cư trong khu đô thị, tổ 
chức không gian chức năng, hạ tầng và dịch vụ đô thị, môi trường đô thị để nâng cao khả năng 
thích ứng trước rủi ro liên quan đến dịch bệnh.

Tiềm năng phát triển của đô thị Việt Nam

Bên cạnh những điểm tích cực và hạn chế trên, tiềm năng phát triển của đô thị Việt Nam 
cũng được khẳng định. Hệ thống đô thị của Việt Nam phát triển tương đối hợp lý trên 6 vùng 
kinh tế xã hội, đã định hình 2 vùng đô thị lớn là Vùng thủ đô Hà Nội và Vùng thành phố Hồ Chí 
Minh; hình thành rõ nét các mối liên kết hợp lý trong mỗi vùng, xác định đô thị hạt nhân, đô thị 
động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội của từng vùng trên cả nước. 

Trong đại dịch Covid vừa qua, Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng và có tốc độ phục hồi sau 
đại dịch tốt, tiếp tục nằm trong nhóm có tăng trưởng kinh tế cao nhất Đông Nam Á. Việt Nam 
được đánh giá đang là điểm đến hấp dẫn đang thu hút sự đầu tư của nước ngoài….

Ngày 24/01/2022 Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững Việt Nam đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. 
Đây không chỉ là nghị quyết đánh dấu lần đầu tiên vấn đề phát triển đô thị được sự quan tâm chỉ 
đạo sâu sắc của Bộ Chính trị bằng một nghị quyết chuyên đề với sự chỉ đạo toàn diện về phát 
triển đô thị mà còn là sự kiện quan trọng khẳng định vai trò, vị thế của đô thị Việt Nam trong 
bối cảnh mới, tạo cơ hội pháp lý để thúc đẩy quá trình đô thị hóa Việt nam trong thời gian tới. 
Nghị quyết đã quan tâm chỉ đạo đến các vấn đề trọng tâm như: nâng cao nhận thức toàn xã hội 
về vai trò của đô thị, đổi mới công tác quy hoạch; phát triển đô thị theo mô hình tăng trưởng 
xanh, thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh; phát triển hạ tầng đô thị đi 
trước một bước; nâng cao chất lượng đô thị, tập trung vào cải tạo tái thiết đô thị trong thời gian 
tới; chú trọng công tác quản lý phát triển đô thị và chuyên môn hóa trong quản lý phát triển đô 
thị; đổi mới mô hình chính quyền đô thị tại địa phương, chú trọng phát huy nguồn lực phát triển 
đô thị…

Đô thị biển Việt Nam, cơ hội và thách thức 

Cơ hội phát triển đô thị biển Việt Nam

Việt Nam là một quốc gia có biển, với hơn 3260 km chiều dài bờ biển, có quần đảo Hoàng 
Sa, Trường Sa, và hàng nghìn đảo lớn nhỏ, vũng, vịnh với nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp. 
Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới ôn hoà, nhất là khu vực phía Nam, nắng ấm nhẹ và 
mát mẻ quanh năm rất thuận lợi cho các hoạt động kinh tế biển đa dạng. Việt Nam là một trong 
những Quốc gia có địa kinh tế rất mạnh.

Hiện có 28/63 tỉnh thành Việt Nam có biển, dọc theo bờ biển đã và đang phát triển, trong 
đó có thành phố lớn nhất là Tp Hồ Chí Minh (đô thị đặc biệt), thành phố cảng lớn như TP Hải 
Phòng (TP loại I trực thuộc TW), thành phố Đà Nẵng (TP loại I trực thuộc TW), thành phố du 
lịch biển Hạ Long (đô thị loại I) có vịnh Hạ Long là Di sản thiên nhiên Thế giới, thành phố du 
lịch biển Nha Trang (đô thị loại I) có vịnh đẹp được TG xếp hạng vv.. đặc biệt là Đô thị biển đảo 
Phú Quốc (đô thị loại II). Ngoài ra Việt Nam đã và đang phát triển gần 20 khu kinh tế tập trung 
ven biển với quy mô lớn, như Vân Đồn- Quảng Ninh, Nghi Sơn – Thanh Hoá, Chân Mây- TT 
Huế, Chu Lai- Kỳ Hà - Quảng Nam, Dung Quất- Quảng Ngãi, Vịnh Vân Phong- Khánh Hoà 
vv.. đây là tiền đề tạo lập nên những đô thị biển lớn trong tương lai.  
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Sự quan tâm tập trung chỉ đạo của Đảng và Chính phủ

Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị đã ban hành về “Quy hoạch, xây dựng, quản 
lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tạo động lực 
phát triển đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nhanh, bền vững. Nghị quyết khẳng định 
mục tiêu và nhiệm vụ tiếp tục phát triển các chuỗi đô thị biển gắn với thực hiện Chiến lược phát 
triển bền vững kinh tế biển.[2] 

Theo Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 xác định mục tiêu đến năm 2030, kinh tế thuần biển đóng góp khoảng 10% GDP cả 
nước; kinh tế của 28 tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65 đến 70% GDP cả nước; thu nhập bình 
quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển gấp từ 1,2 lần bình quân cả nước. Đến năm 
2045, Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh, an 
toàn; kinh tế biển đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước.

Thách thức

Vấn đề toàn cầu hoá: Toàn cầu hoá đã tác động trực tiếp đến hệ sinh thái xuất nhập khẩu 
hàng hoá trên Thế giới, Toàn bộ hệ thống đô thị cảng biển Việt Nam cũng sẽ chịu tác động của 
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nền kinh tế toàn cầu, khả năng hàng thông cảng là vấn đề sống còn của các đô thị cảng biển. Sự 
cạnh tranh với các quốc gia trong vùng rất lớn, đặc biệt là các quốc gia đang có sự tăng trưởng 
kinh tế khá mạnh như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc Nhật Bản vv.. 

Toàn cầu hoá cũng thúc đẩy và tạo cơ hội cho nhiều quốc gia phát triển đô thị biển như 
những siêu đô thị, đô thị tài chính, đô thị toàn cầu… đòi hỏi các đô thị Việt Nam cũng phải vươn 
lên nhanh chóng để phù hợp với xu thế phát triển chung trong khu vực và toàn cầu. Trong điều 
kiện kinh tế xã hội của VN còn hạn chế, phát triển nóng sẽ dễ có nhiều nguy cơ hệ luỵ, thiếu 
bền vững.

Vấn đề biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu thực sự đang là thách thức không chỉ của Việt 
Nam mà là thách thức của toàn cầu, Tuy nhiên Việt Nam nói chung và đô thị biển Việt Nam 
nói riêng nằm trong khu vực chịu tác động mạnh nhất của các biểu hiện cực đoan do biến đổi 
khí hậu (ví dụ gần nhất như trận mưa bão ngày 14 tháng 10 năm 2022 vừa qua ở khu vực miền 
Trung, với trận mưa lớn lịch sử với lượng mưa khoảng 700mm, các đô thị Đà Nẵng, Hội An 
ngập sâu trong nước, nhiều bờ biển Cửa Đại- Hội An bị xói lở lớn…). Hướng ra biển, nhưng 
mưa bão, sóng thần.vv.. từ biển tác động cũng là thách thức rất lớn cho các đô thị biển. 

Vấn đề dịch bệnh và an toàn sức khoẻ: Dịch bệnh thông thường cũng đã là những thách 
thức cho con người, tuy nhiên đại dịch Covid-19 vừa qua đã làm cả Thế giới chao đảo, không 
chỉ tác động ảnh hưởng trực tiếp con người mà làm tê liệt hầu hết các hoạt động kinh tế… đặc 
biệt là hoạt động cảng, du lịch, dịch vụ…Các đô thị biển trong hai năm dịch Covid-19 đã gần 
như đóng của tất cả các dịch vụ, tổn hại kinh tế - xã hội rất lớn. Đô thị biển là điểm giao tiếp, 
của ngõ với Thế giới, do đó là khu vực nhậy cảm dễ bị dịch xâm nhập nhất, do đó đây cũng là 
một thách thức đáng kể cần quan tâm.

Thành phố Hạ Long, không gian lấn biển
Ảnh: Hùng Sơn

Thành phố Rạch Giá - Kiên Giang

Vấn đề lạm dụng tài nguyên, khai thác cạn kiệt: Cơ chế thị trường, hoạt động đầu cơ bất 
động sản trong những năm vừa qua đã phát triển tràn lan, và nhiều khu vực đầu tư, phá hệ sinh 
thái tự nhiên một cách bất chấp (như ở Bán đảo Sơn Trà- Đà nẵng, Núi Cô Tiên, TP Nha Trang 
vv.., núi Bài Thơ- Hạ Long…). Hầu hết các dải đất ven biển có bãi cát đẹp suốt từ Bắc và Nam, 
đều đã giao dự án, nhưng việc đầu tư đảm bảo cân bằng sinh thái thì còn rất hạn chế. Nhiều dự 
án chiếm toàn bộ đất bãi biển, khai thác cạn kiệt, làm nhiều hệ sinh thái biển bị ảnh hưởng, các 
hoạt động khai thác du lịch hay cảng biển quá lớn cũng làm cho tài nguyên sinh thái biển bị 
chết, ví dụ như quanh đảo hòn Mun – Nha Trang vv.. Đất khu vực ven biển bị chia lô cho các 
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chủ đầu tư, xây dựng bao kín không gian biển của thành phố. Đất dự trữ phát triển hầu như rất 
hạn chế, không đảm bảo cân bằng cho các thế hệ tương lai phát triển

Vấn đề cạnh tranh không lành mạnh: Cạnh tranh để phát triển là cần thiết, tuy nhiên trong 
bối cảnh các tỉnh và các đô thị, các nhà đầu tư đều muốn phát triển nóng, các tỉnh tích cực quy 
hoạch và “trải thảm đỏ” cho các nhà đầu tư, các đô thị cũng cố “thổi phồng” nhu cầu của đô thị 
đưa quy mô đô thị và đất đai lên cao hơn thực tế để có nhiều quỹ đất đầu tư, một số nhà đầu tư 
“thổi giá” … gây thị trường “bong bóng” .. thực tế có rất nhiều nhà đầu tư “ôm” rất nhiều dự án 
có quy mô lớn, nhưng không đủ khả năng triển khai, làm mất cơ hội cho các nhà đầu tư khác, 
ảnh hưởng đến sự phát triển của đô thị. 

Vấn đề nguồn vốn đầu tư hạn chế, đầu tư dàn trải: Thực tế, nền kinh tế Việt Nam vẫn còn 
rất hạn chế, nguồn thu từ sản xuất chưa cao, các địa phương có nguồn thu trước mắt vẫn chủ 
yều là tài nguyên, do đó vốn đầu tư hệ thống hạ tầng lớn chủ yếu vẫn là vốn vay ODA. Song 
song với việc phát triển các đô thị hiện hữu, hệ thống hạ tầng liên kết vùng, việc dàn trải 19 khu 
kinh tế tập trung ven biển là một thách thức quá lớn, nguồn ngân sách không thể đủ cung cấp, 
việc huy động vốn tư nhân và vốn khác là vấn đề rất phức tạp, bởi đây hầu hết là các khu vực 
động lực (cực phát triển) tiền đề cho đô thị biển trong tương lai, 19 khu đều là các khu vực địa 
kinh tế, địa chính trị và địa quốc phòng quan trọng. Mặc dù thực hiện chiến lược phát triển kinh 
tế biển, nhưng phát triển cùng lúc hàng loại khu kinh tế với quy mô lớn như vậy, khó hiệu quả, 
sẽ là thách thức lớn. 

Vấn đề hạ tầng kỹ thuật và xã hội: Hệ thống khung hạ tầng quốc gia đang được tích cực 
đầu tư, tuy nhiên chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế, đặc biệt là tính liên kết vùng chưa cao, 
các tuyến đường cao tốc chưa đảm bảo kỹ thuật cao, chưa có tàu cao tốc như các nước tiên tiến, 
các đô thị hầu như chưa có hệ thống tàu điện công cộng ngầm hoặc trên cao (TP HCM và HN 
đang bắt đầu triển khai). Các đô thị biển đang phát triển nhanh chóng, quy mô các sân bay ngày 
một quá tải, mặc dù mới được xây dựng như sân bay Cam Ranh, Phú Quốc (đã có dấu hiệu quá 
tải)… Hầu như chưa có các tuyến đường riêng vận tải hậu cảng, cho lưu thông hàng hoá, do đó 
cũng còn hạn chế cho các hoạt động cảng biển, khó khăn hơn đối với các đô thị có chức năng 
tổng hợp. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội bị quá tải ở hầu hết các đô thị lớn, đặc biệt là 
đô thị ven biển vào các mùa du lịch. Hạ tầng chưa đồng bộ, vào các mùa mưa lũ, tác động của 
BĐKH các đô thị thường bị ngập lụt. Việc nâng cao và phát triển từ khung hạ tầng quốc gia đến 
hệ thống liên kết vùng và đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và xã hội đô thị đòi hỏi nguồn vốn lớn, và 
thời gian, đây cũng là thách thức rất lớn

Vấn đề năng lực quản lý, và nhận thức cộng đồng: Quản lý đô thị nói chung đã rất phức 
tạp, nhưng quản lý đô thị biển còn phức tạp hơn nhiều. Về pháp quy, các văn bản từ Luật đến 
các văn bản dưới Luật được thay đổi cập nhật liên tục để đảm bảo xu hướng phát triển của đất 
nước, nhiều Nghị quyết, Chiến lược vv… cần thực hiện trên cùng một địa phương đòi hỏi các 
cấp chính quyền địa phương, cán bộ quản lý đô thị phải nâng cao trình độ, nhất là hướng tới 
quản lý đô thị theo mô hình đô thị thông minh, bền vững trong nền kinh tế  số 4.0, trình độ quản 
lý phải nâng cao hơn nữa, đồng bộ với các biện pháp nâng cao nhận thức cộng đồng. Quản lý 
đô thị có sự tham gia của cộng đồng là biện pháp cần thiết, nhưng không đơn giản. Nhiều khu 
vực đô thị biển mới được hình thành từ khu vực nông thôn, chuyển ngay thành các khu đô thị 
và du lịch cao cấp, do đó phương thức quản lý hoàn toàn khác nhau, cán bộ quản lý đô thị ở địa 
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phương cần được đào tạo và cần có thời gian. Thực tế đang rất bất cập trong quản lý đô thị, đặc 
biệt là vấn đề đất đai (đất vàng) ven biển, đặc biệt là sự cạnh tranh của cơ chế thị trường BĐS 
thiếu sự quản lý bền vững. 

Phát triển đô thị biển sinh thái, thông minh bền vững

Quan điểm và nguyên tắc:

Xu thế tất yếu trong tương lai, Việt Nam hướng tới mô hình đô thị biển sinh thái, thông 
minh, thích  ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững. Để phát triển theo mô hình trên một 
số nguyên tắc và quan điểm như sau:

- “Cần xây dựng nền tảng phát triển kinh tế số cho đô thị thông minh. Khi xuất hiện 
Covid-19, đô thị biển chính là nơi lý tưởng để người dân bảo đảm an toàn về sức khỏe. Tất 
nhiên, nếu có đầy đủ về nền tảng số, những khu đô thị biển sẽ trở nên hoàn thiện hơn”.[6]

- “Phát triển đô thị biển không chỉ hiểu là đô thị thông thường mà thực sự là cực đô thị 
tăng trưởng kinh tế (trên cả 3 mảng: Không gian biển, đảo, ven biển), nhưng phải phát 
triển đô thị kinh tế biển xanh- bền vững, không làm ảnh hưởng tới môi trường…” [6]  

- Phát triển kinh tế đô thị biển phải đồng thời với nâng cao chất lượng sống của người dân 
đô thị

- Sử dụng đất và tài nguyên ven biển phải đảm bảo cân bằng sinh thái ven biển và đới bờ

- Phát triển các hoạt động kinh tế không gian ven biển phải có sự liên kết với các không 
gian lân cận, núi đồi, vịnh đảo, là một hệ sinh thái bền vững.

- Phân bố cơ cấu không gian biển phải có đủ không gian công cộng hợp lý cho sinh hoạt 
của dân địa phương, kể cả các bãi tắm có chất lượng. 

- Các công trình xây dựng cần có thiết kế đẹp trước biển, tạo ấn tượng và thương hiệu 
cho thành phố, công trình đảm bảo các tiêu chí công trình xanh. Các công trình xây dựng 
trước biển cần có khoảng cách hợp lý với biển, và giữa các công trình. Cần quy hoạch 
chính xác một số điểm có thể cho xây cao tầng (không hạn chế) tạo điểm nhấn phù hợp 
với không gian chung của vùng.

- Đô thị có thể vươn ra biển (theo hướng nổi), nhưng không làm tổn hại môi trường dưới 
biển. Các khu vực lấn biển bằng phương pháp lấp biển cần phải có đánh giá kỹ môi trường 
vùng, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường ven bờ các khu vực chịu ảnh hưởng (thay đổi 
dòng hải lưu, dễ gây xói lở khu vực khác).

Một số biện pháp cơ bản

Rõ ràng là vùng ven biển và đảo là vùng sinh thái đặc biệt, tiềm năng để phát triển kinh tế 
biển vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, Việt Nam cũng đang thực hiện chiến lược 
phát triển kinh tế biển, hệ thống đô thị lớn, và gần 20 khu kinh tế biển hầu hết tập trung ở không 
gian ven biển, là các cực động lực kinh tế quan trọng của Việt Nam. Do đó rất cần phải có các 
biện pháp đổi mới trong quy hoạch và quản lý đô thị như sau:

Về quy hoạch: (i)Thế chế hiện hành của Việt Nam, thực hiện theo Luật quy hoạch, và Luật 
quy hoạch đô thị, tuy nhiên rất cần thiết phải có quy hoạch tổng thể vùng duyên hải, bao gồm. 
không gian ven biển, biển và hải đảo, hệ thống đô thị biển; (ii) Xác định các cực tăng trưởng 
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có phân loại phân cấp theo các chức năng kinh tế cũng như tiềm năng phát triển, phân loại theo 
lý thuyết địa kinh tế để có định hướng chiến lược phát triển hợp lý; (iii) Quy hoạch các không 
gian dự trữ phát triển, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên; (iv) Quy hoạch các đô thị biển có cấu trúc 
không gian cân bằng giữa các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tối đa không gian 
công cộng, đặc biệt đối với đô thị du lịch; (v) Quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng liên kết vùng 
hợp lý và hiện đại đáp ứng nhu cầu trước mắt và tương lai lâu dài, đặc biệt là các tuyến đường 
gần biển; 

Về quản lý vùng, khu kinh tế và đô thị biển: Hiện VN không có phân cấp hành chính theo 
Vùng, tuy nhiên để tăng cường công tác kiểm soát phát triển vùng và liên vùng, Chính phủ đã có 
thành lập các Hội đồng Điều phối các vùng trong lãnh thổ và có các quy chế hoạt động kèm theo. 
Tuy nhiên lịch sử nhiều năm cũng đã có các Ban chỉ đạo vùng… nhưng gần như không hiệu quả. 
Công tác quản lý rất cần thiết phải có những quyền quyết định trực tiếp, giám sát chặt chẽ và có 
chỉ đạo thực hiện chiến lược mạnh mẽ, đặc biệt là cần xác định toàn bộ vùng duyên hải là một hệ 
vùng kinh tế biển có chỉ đạo thống nhất, điều phối cho các cực kinh tế tăng trưởng hợp lý;

Quản lý các khu kinh tế biển: hiện vẫn theo mô hình Ban quản lý, kết hợp với chính quyền 
địa phương (chủ yếu cấp huyện, xã). Mặc dù đây là nền tảng manh nha của sự hình thành đô 
thị tổng hợp, một số khu kinh tế có quy mô lớn và rất lớn, có đầy đủ các chức năng, như cảng 
biển, sân bay, khu chế xuất, công nghiệp, Tài chính, dịch vụ du lịch, khu dân cư vv.., thậm chí 
quy mô lớn tương đương với đô thị loại II. Do đó rất cần thiết phải có một mô hình quản lý đô 
thị đặc thù hiện đại ngay từ khi đang hình thành đô thị này, với trình độ quản lý cao cấp thống 
nhất quyền lực hành chính.

Quản lý đô thị biển: Các đô thị biển vẫn được quản lý theo phương pháp cũ, quản lý theo 
đơn vị hành chính, thậm chí là ranh giới từ các xã lên phường vv.., quản lý đất đai cũng vẫn theo 
kiểu đất đô thị thông thường, mà không có sự phân biệt giá trị đặc biệt của đất ven biển, ven 
vịnh, đất biển, đảo. Trong sự cạnh tranh của thị trường bất động sản, các không gian ven biển 
có cảnh quan đẹp cần được đánh giá và kiểm soát nghiêm ngặt hơn, Nhà nước cần có biện pháp 
đánh giá và phân loại giá trị đất ven biển theo từng lớp tiếp cận với biển để quản lý, không chỉ 
là vấn đề quản lý hành chính mà còn quản lý về sử dụng đất, xây dựng, sử dụng tài nguyên cảnh 
quan, mối quan hệ xã hội, dịch bệnh, an toàn, an ninh vv…

Cũng như các khu kinh tế biển, khu vực ven đô thị biển hầu như đang được quy hoạch 
phát triển mở rộng, rất nhiều dự án khu du lịch cao cấp 5-6 sao…khu dân cư cao cấp đang hình 
thành trên các khu vực đất nông thôn, dưới sự quản lý của các bộ máy chính quyền Huyện, xã 
vv.. (theo kiểu nông thôn). Do đó ngay từ khi có quy hoạch, và chủ trương phát triển mở rộng đô 
thị, đặc biệt là đô thị biển, cần thiết phải có một bộ phận chính quyền đô thị quản lý theo đúng 
kiểu quản lý phát triển đô thị. 

Về Thể chế: Các khu kinh tế Biển, đô thị biển, và đô thị biển đảo, (i) Xây dựng tiêu chí 
cụ thể để chỉ dẫn cho các đô thị phát triển hướng tới sinh thái, thông minh và bền vững. (ii) Rà 
soát lại và bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quy hoạch đô thị và xây dựng công trình 
đối với đô thị biển, kể cả các khu kinh tế biển (nền tảng hình thành đô thị biển tương lai); (iii) 
Bổ sung các điều khoản luật về quản lý đô thị biển, đảo (khác với các đô thị thông thường); 
(iv) Xây dựng cơ chế bộ máy và cán bộ quản lý đô thị biển hợp lý, kể cả các khu vực đang hình 
thành đô thị; …
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Tóm Lại: ĐÔ THỊ BIỂN là loại đô thị đặc thù, được hình thành và phát triển ở các vị trí 
ĐỊA KINH TẾ quan trọng của quốc gia, đô thị biển có tiềm năng và vai trò đóng góp rất cơ bản 
cho nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu có nhiều tác động tích cực và tiêu cực, rất nhậy 
cảm đối với đô thị biển, do đó việc định hướng quy hoạch và quản lý đô thị biển rất cần thiết 
phải đổi mới tư duy, nhận thức đúng đắn và có sự quan tâm thích đáng đối với hệ sinh thái ven 
biển đảo nói chung và các đô thị biển nói riêng. Hướng tới nền kinh tế số 4.0, các đô thị biển 
cần thiết phải có một nền tảng số hoá để phát triển theo mô hình đô thị thông minh và thích ứng 
linh hoạt trong tương lai./. 
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11. UBND tỉnh Khánh Hòa “ Diễn đàn Thương hiệu biển Việt Nam lần thứ III” 2011, Kỷ yếu hội 

thảo



123

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

“LÀM SAO ĐỂ PHÁT HUY CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ “

TS. KTS. Phó Đức Tùng

Để phát triển một đô thị, cũng như một địa phương, hay quốc gia, thì vấn đề nguồn lực 
thực hiện là một trong những điểm mấu chốt. Cũng có thể coi vấn đề nguồn lực như những bối 
cảnh, điều kiện thực hiện có sẵn, trong khi quy hoạch là những định hướng cho việc sử dụng 
các nguồn lực đó. Tuy nhiên, trên thực tế, giữa hai yếu tố này có tác động qua lại. Quy hoạch có 
thể tác động không chỉ tới việc sử dụng nguồn lực, mà còn tới việc tạo thành nguồn lực, bằng 
cách đưa ra những lý do, mục tiêu, định hướng và cơ sở pháp lý cho việc tạo thành và sử dụng 
những nguồn lực đó. 3 nguồn lực chính có quan hệ rất mật thiết với quy hoạch là nguồn nhân 
lực, nguồn lực đất đai và nguồn lực tài chính.

1- Nguồn nhân lực:

Con người là yếu tố quan trọng nhất, quyết định đến sự phát triển chung của đô thị hay địa 
phương. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi là một trong những khâu đột phá quốc 
gia. Các tỉnh cũng như đô thị cũng đều coi đây là một nhiệm vụ trọng yếu. Tuy nhiên, đa số các 
quy hoạch mới chỉ nêu vấn đề này như dạng khẩu hiệu, chứ chưa làm rõ được vấn đề chính nằm 
ở đâu và giải pháp là gì. Phần lớn các tỉnh, đô thị đều chỉ nói chung chung là phải nâng cấp hệ 
thống giáo dục đào tạo, nghề nghiệp. Nhưng đào tạo cụ thể như thế nào, kinh phí từ đâu, để có 
thể đạt được những khâu đột phá. Về cơ bản, việc nâng cao mặt bằng giáo dục đào tạo là nhiệm 
vụ chung ở mọi nơi, không thể tạo thành đột phá. 

- Có thể khẳng định, việc cung cấp nhân lực chất lượng cao nói chung là rất phức tạo và 
tốn kém, không thể thực hiện dàn trải. Chỉ những trung tâm quốc gia mới có đủ điều kiện để làm 
việc này. Việc đào tạo nhân lực cụ thể cho các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế thì thường phải được 
đảm nhiệm bởi các công ty lớn sử dụng nguồn lao động. Những địa phương, đô thị từ cấp 2 trở 
xuống chỉ nên xác định nhiệm vụ này nếu có những phân khúc thị trường cụ thể, đặc biệt là phải 
kết hợp với các đơn vị kinh tế sử dụng lao động. Một đô thị loại vừa không thể cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao một cách dàn trải để chuẩn bị cho nhu cầu thị trường trong tương lai.

- Thay vì tự tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao thì một trong những chiến lược rất quan 
trọng là làm sao thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao và giữ chân được nguồn nhân lực 
này. Kinh nghiệm thế giới cho thấy, những đô thị nhỏ và vừa có những lợi thế về điều kiện sống, 
có thể thu hút và giữ chân người lao động chất lượng cao nếu biết phát huy.

- Một chiến lược rất quan trọng ở mức toàn cầu là quan điểm cho rằng nhóm người nắm 
trong tay những kiến thức, thị hiếu, công nghệ quan trọng nhất của thời đại công nghệ 4.0 trong 
những thập kỷ tới sẽ là nhóm gọi là du mục số hay “digital nomad”. Nhóm này không sống cố 
định ở một nơi, một quốc gia, mà có thể di cư khắp nơi như một dạng công dân toàn cầu. Nhóm 
này đáp xuống và cư trú tại đâu sẽ vừa là nguồn nhân lực, tri thức, đồng thời sẽ có tác dụng lan 
toả công nghệ, tri thức cho khu vực xung quanh. Nhiều quốc gia đang chạy đua trong nỗ lực thu 
hút và tạo bãi đỗ cho nhóm đối tượng du mục này. Để thu hút nhóm này, điều quan trọng nhất là 
môi trường sống và làm việc đặc thù. Vì vậy thay vì cố gắng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ 
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cao, các đô thị có tiềm năng có thể tập trung vào chiến lược tạo môi trường để thu hút nhóm 
công dân du mục toàn cầu này. 

Tóm lại, nên định hướng tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại một số vùng 
trọng điểm như TPHCM và Hà Nội và các chi nhánh trong vùng của hai trung tâm này. Các đô 
thị còn lại nên tập trung vào việc tạo ra môi trường sống và làm việc tốt để thu hút và giữ chân 
nguồn nhân lực.

2- Nguồn lực đất đai:

Đất đai là nguồn lực phát triển quan trọng thứ hai của các đô thị, thứ nhất là dưới góc độ 
không gian cho phát triển kinh tế xã hội, thứ hai là dưới góc độ nguồn tài chính địa phương. Vấn 
đề sử dụng tài nguyên đất ở các đô thị hiện nay đang có một số điểm nổi cộm:

a- Thứ nhất là hiện đang có hai cơ sở pháp lý, đều dùng chung một khái niệm quy hoạch 
sử dụng đất, đó là quy hoạch sử dụng đất của ngành xây dựng trong các quy hoạch chung, phân 
khu, chi tiết của ngành xây dựng và quy hoạch sử dụng đất của ngành tài nguyên môi trường. 
Hai loại quy hoạch này có những khái niệm về sử dụng đất khác nhau và thường mâu thuẫn 
với nhau. Từ đó dẫn tới bất cập trong thực tế: nếu tuân thủ tuyệt đối quy hoạch sử dụng đất của 
tài nguyên môi trường (TNMT) thì không thực hiện được những dự định phát triển không gian 
theo quy hoạch xây dựng, ngược lại nếu không tuân thủ quy hoạch sử dụng đất của TNMT thì 
lại là phạm pháp. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy không thể có hai quy hoạch sử dụng đất. Và về 
nguyên tắc, ngành TNMT không thể quy hoạch sử dụng đất, mà chỉ có thể làm kế hoạch sử dụng 
đất để thực hiện quy hoạch. Trách nhiệm của ngành TNMT là phải lập kế hoạch sao cho có thể 
thực hiện quy hoạch. Nếu không thể bố trí tài nguyên đất theo quy hoạch thì cần có phản biện từ 
lúc tham gia góp ý vào quy hoạch. Để thuận tiện cho việc lập kế hoạch, ngành TNMT cũng có 
thể đưa ra những chỉ tiêu khống chế về loại đất cần được đảm bảo tỷ lệ nhất định cho từng khu 
vực, nếu điều đó có thể chứng minh. Chỉ đối với những khu đất đặc biệt cần bảo vệ tài nguyên, 
ví dụ như rừng phòng hộ, vùng khoáng sản hay bảo vệ nguồn nước thì ngành tài nguyên mới 
có thể khoanh vùng cụ thể để cấm sử dụng vào các mục đích phát triển. Còn ngoài ra, ngành 
tài nguyên không thể khống chế một miếng đất cụ thể phải được trồng cây gì, nuôi con gì v.v.

b- Vấn đề lớn thứ hai là việc ngành xây dựng đưa ra những chỉ tiêu về đất ở, đây xây dựng 
đô thị trên đầu người. Từ đó dẫn tới việc những dự định về phát triển đô thị phải được đồng bộ 
với dự báo dân số. Điều đó cho thấy quan điểm coi đất như một loại nhu yếu phẩm phân phối 
cho từng thành viên, giống như phân đất theo suất đinh. Trên thực tế, nhà nước không có cơ chế 
phân phối này. Và thực tế, đất đai là hàng hoá, như mọi loại hàng hoá khác, và có thể được mua 
bán, đầu cơ, tích trữ không phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng. Luật đất đai không cấm một người 
sở hữu nhiều đất hơn quy chuẩn, vậy không thể cấm một đô thị có nhiều đất phát triển hơn là 
dân số. Việc luật bắt các dự án phát triển phải xây hết nhà lên, thậm chí hoàn thiện, không khác 
gì việc cấm không cho một người sở hữu nhiều vải. Nếu có nhiều vải phải may hết thành áo, và 
phải mặc tất cả số áo đó cùng một lúc. Việc đưa ra những quy định như vậy không những không 
tránh được tình trạng đầu cơ bất động sản, mà càng tạo ra những thành phố ma, gây lãng phí cả 
tài nguyên đất lẫn tài lực, vật lực khác đã bỏ ra cho việc xây dựng đó. Vòng quay bất động sản là 
một vòng quay kinh tế cơ bản của đô thị, bên cạnh vòng quay về sản xuất và dịch vụ. Không thể 
cắt vòng xoay này khỏi nền kinh tế bằng những áp đặt hành chính. Việc một người sở hữu nhiều 
đất chưa phải là lãng phí tài nguyên. Thị trường, người mua người bán có thể quyết định việc 
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dùng miếng đất đó thể trồng cây, làm vườn, làm ruộng hay xây nhà. Việc chuyển đổi một diện 
tích đất nông nghiệp sang đất xây dựng đô thị chưa phải đã là mất diện tích đất nông nghiệp đó, 
mà chỉ là tạo thêm cơ hội mới cho mảnh đất đó. Không có một lý do chính đáng nào để khẳng 
định một mảnh đất sẽ phải là đất nông nghiệp, đất trồng lúa, nếu nó có tiềm năng để phát triển 
những mục tiêu hiệu quả hơn. Ngược lại, cho dù gọi một mảng đất trồng lúa là đất ở thì nó vẫn 
sẽ là đất lúa nếu không có nhu cầu thực chuyển đổi thành đất ở.

Việc quy định các mục đích sử dụng đất, không cho chuyển đổi sang mục đích khác, về 
cơ bản là phi thị trường, và làm giảm tiềm năng phát triển của tài nguyên, hay nói cách khác là 
vô hiệu hoá một nguồn lực phát triển rất quan trọng.

c- Một vấn đề thứ ba nổi cộm, và cũng liên quan tới vấn đề thứ hai, là việc sử dụng đất 
không đúng với giá trị đất. Theo quy luật thị trường, đất càng có giá trị cao thì càng phải được 
sử dụng với mật độ cao, có nghĩa là bỏ vào đó nhiều tiền, và tạo ra từ đó cũng nhiều tiền. Hiện 
nay, đa số đô thị có một vấn đề là sử dụng nhiều diện tích đất vàng, đáng ra phải là những diện 
tích sinh ra rất nhiều tiền, vào những mục đích hành chính, rất lãng phí. Đã đành là việc biểu 
dương quyền lực tại những khu vực trọng yếu nhất cũng là một vấn đề chính đáng, tuy nhiên 
chỉ nên mang tính biểu tượng, không thể chiếm dụng nhiều. Việc chiếm dụng nhiều đất vàng 
vào hành chính không những là không hiệu quả đối với diện tích đó, mà còn ảnh hưởng tới hoạt 
động kinh tế và giá trị chung của cả vùng trung tâm, do bị đan xen những khối lớn không có tích 
hợp về công năng kinh tế vào tổ chức không gian.

Nếu giải quyết được 3 điểm nghẽn chính này, các đô thị sẽ có thể phát huy nguồn lực đất 
đai hiệu quả hơn rất nhiều.

3- Nguồn lực tài chính

Các đô thị có nhiều nguồn tài chính khác nhau, từ loại vốn tự có đến vốn vay, từ nguồn 
ngân sách trung ương và địa phương. Về cơ bản, những nguồn ngân sách nhà nước là eo hẹp và 
sẽ ngày một siết chặt. Đối với các loại vốn vay, đô thị thường có lợi thế so với doanh nghiệp, do 
được đảm bảo bởi người đóng thuế. Tuy nhiên, đa số các đô thị không phát huy được các kênh 
tài chính này vì thiếu quản lý và tổ chức chuyên nghiệp. Nếu phát huy được những công cụ hiện 
đại về tài chính, các đô thị sẽ có những nguồn tài chính mới cho phát triển.

Ngoài vấn đề nguồn tài chính từ đâu thì còn vấn đề sử dụng nguồn đó như thế nào. Đa số 
các nguồn tài chính đô thị hiện nay được phân ra cho các ngành lĩnh vực để thực hiện những 
dự án của từng ngành, theo kế hoạch của các ngành dọc. Ngành xây dựng có một công cụ là 
chương trình phát triển đô thị, nhưng thực tế chỉ là thống kê lại những dự án của các ngành 
trong phạm vi ranh giới đô thị. Việc làm này không mang lại nhiều ý nghĩa, vì dù có hay không 
có chương trình phát triển đô thị thì vẫn sẽ có những danh sách dự án đầu tư này. Việc quy định 
các dự án muốn được vào danh sách đầu tư phải nằm trong chương trình phát triển đô thị cũng 
không cải thiện được bản chất vấn đề, vì ngành xây dựng là ngành chủ đạo đề ra quy hoạch 
không gian và có quyền phản biện các dự án nếu không phù hợp với quy hoạch. Hiệu quả sử 
dụng nguồn tài chính sẽ chỉ có thể thay đổi về mặt bản chất, nếu chương trình phát triển đô 
thị đưa ra những vùng dự án mang tính đòn bẩy cho sự phát triển đô thị và mang tính chất liên 
ngành, ví dụ như việc tạo ra một TOD, hay một khu CBD. Những dự án trọng điểm liên ngành 
như vậy cần có sự tổ chức thực hiện liên ngành, theo dạng quản lý dự án, khác với cách tổ chức 
ngành dọc như hiện nay.
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PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ HÀ NỘI- MỘT SỐ  
GIẢI PHÁP TỪ KHÍA CẠNH QUY HOẠCH

Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội

Trong những năm qua, kinh tế đô thị tại Thủ đô đã được quan tâm phát triển, ngày càng 
đóng vai trò trọng yếu trong phát triển kinh tế Thủ đô. Tuy nhiên, hoạt động kinh tế ở khu vực 
đô thị chưa thật sự phát huy được hết lợi thế. Bài viết đánh gía khái quát hiện trạng kinh tế đô 
thị của Thành phố, đề xuất định hướng và một số giải pháp từ khía cạnh quy hoạch để phát triển 
kinh tế đô thị Thành phố trong giai đoạn tới.  

1. Phạm vi của kinh tế đô thị đề xuất đối với Thành phố Hà Nội

Hiện nay, do cách định nghĩa, cách giải thích về đô thị khác nhau nên cũng có nhiều cách 
giải thích về kinh tế đô thị. Trong giáo trình “Kinh tế đô thị” của Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân đưa ra khái niệm “Kinh tế đô thị là kinh tế của một đơn vị hành chính là đô thị”. Theo Nghị 
quyết số 06-NQ/TW, dựa trên cơ sở kinh tế đô thị là kinh tế của các đơn vị hành chính được xác 
định là đô thị và tổ chức theo mô hình chính quyền đô thị, trong đó có cả khu vực nông thôn 
nhưng khu vực đô thị là chính, đóng vai trò chủ đạo. Với góc nhìn như trên, kinh tế trên toàn bộ 
lãnh thổ của thành phố Hà Nội được nhìn nhận là khu vực kinh tế đô thị, mặc dù trong đó có cả 
kinh tế khu vực nông thôn (các huyện, xã ). Khi thực hiện Chuyên đề nghiên cứu “Phát triển 
kinh tế đô thị TP. Hồ Chí Minh: Thực trạng và giải pháp”1, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí 
Minh cũng  xác định đối tượng và  phạm vi nghiên cứu về kinh tế đô thị là toàn bộ các vấn đề 
phát triển kinh tế trên địa bàn toàn Thành phố, gồm cả các huyện ngoại thành.

Khi xét đến vai trò kinh tế đô thị đối với một đơn vị hành chính cấp tỉnh, đặc biệt với đặc 
điểm khu vực nông thôn chiếm tỷ lệ rất lớn cả về diện tích và dân số của Thành phố Hà Nội, 
việc định nghĩa kinh tế đô thị theo khái niệm “Kinh tế đô thị là kinh tế của một đơn vị hành 
chính là đô thị” sẽ giúp làm rõ, đưa ra các giải pháp cụ thể để phát huy tốt hơn sự phát triển 
kinh tế của khu vực đô thị, tăng cường vai trò của khu vực này trong phát triển toàn bộ lĩnh vực 
kinh tế của Thành phố. Trong bài viết này, nội hàm kinh tế đô thị sẽ được xác định trong phạm 
vi khu vực đô thị của Hà Nội.

2. Hiện trạng kinh tế đô thị của Hà Nội

(1) Kết quả đạt được về phát triển kinh tế đô thị Thành phố Hà Nội 

- Tốc độ tăng trưởng khu vực đô thị tương đối cao và ổn định. Tăng trưởng kinh tế bình 
quân hàng năm tại các quận nội thành thường đạt cao hơn so với mức tăng trưởng bình quân 
của thành phố, đặc biệt tại một số quận như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hai Bà Trưng,…tốc độ tăng 
trưởng bình quân đạt cao trên 10%/năm. 

Khu vực 12 quận và Thị xã Sơn Tây đóng góp ngày càng lớn vào giá trị sản xuất của thành 
phố, năm 2015, giá trị sản xuất khu vực đạt 507.055.139 triệu đồng, đóng góp khoảng 76.8% 

1 Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2020, Chuyên đề phục vụ Đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và 
phát triển kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” của Ban Kinh tế Trung ương
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tổng giá trị sản xuất toàn Thành phố, đến năm 2020 giá trị sản xuất khu vực đạt 974.459.398 
triệu đồng, đóng góp khoảng 81,89% tổng giá trị sản xuất toàn Thành phố.

Khu vực này đóng góp lớn thu ngân sách trên địa bàn Thành phố trên 80%. Năm 2020 khu 
vực đóng góp khu vực giảm còn 79,92% thu ngân sách trên địa bàn Thành phố do tác động của 
dịch Covid-19, trong đó các quận đứng top đầu về số thu ngân sách với số thu trên 10 nghìn tỷ 
đồng như Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Long Biên, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm.

Giai đoạn 2015 -2019, khu vực 12 quận và Thị xã Sơn Tây trung bình đóng góp khoảng 
80% số doanh nghiệp và khoảng 90% vốn sản xuất kinh doanh bình quân hàng năm của các 
doanh nghiệp.Trong ngành thương mại, dịch vụ, khu vực này đóng góp số cơ sở kinh doanh 
thương nghiệp, dịch vụ cá thểgần 50%. Điều này phản ánh khu vực phát triển theo hướng dịch 
vụ - công nghiệp.

Giai đoạn 2015-2020, mật độ kinh tế toàn khu vực tăng từ 1.215.599 triệu đồng/km2 lên 
2.166.339 triệu đồng/km2 (gấp 1,78 lần). Khu vực nội đô lịch sử phát triển nhanh với mật độ 
cao, từ 6.632.592 triệu đồng/km2 lên 11.809.275 triệu đồng/km2 (gấp 1,78 lần). Khu vực nội đô 
lịch sử vẫn thể hiện vai trò là khu vực trung tâm phát triển kinh tế của Thành phố. Khu vực nội 
đô mở rộng tăng từ 728.709 triệu đồng/km2 lên 1.484.675 triệu đồng/km2 (gấp 2,04 lần). Trong 
khi toàn Thành phố mật độ kinh tế năm 2020 chỉ đạt 303.600 triệu đồng/km2.

- Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị chuyển dịch theo hướng hiện đại, ngành dịch vụ chiếm tỷ 
trọng lớn nhất, thể hiện đầy đủ đặc trưng của một đô thị hiện đại như Thủ đô các nước phát triển 
với tỷ trọng và đóng góp của khu vực dịch vụ chiếm từ 70-90%. Điển hình là các quận nội đô 
lịch sử; ngoài ra một số quận mới thành lập cũng có tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh 
theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, không còn khu vực nông nghiệp.

- Một số ngành trọng điểm trong kinh tế đô thị được xác lập và phát triển. Một số lĩnh 
vực phát triển tốt như thương mại điện tử, bán lẻ hiện đại qua hệ thống siêu thị, trung tâm 
thương mại, cửa hàng tiện lợi đã thể hiện rõ vai trò của ngành bán lẻ giúp đảm bảo cung cầu 
hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân Thủ đô; dần thay thế cho loại hình tạp hóa 
truyền thống. Ngành du lịch tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ, 
tập trung đầu tư cơ sở vật chất và phát triển đa dạng các sản phẩm, nhất là tại các điểm du lịch 
trọng điểm. Dịch vụ giáo dục, đào tạo; y tế chất lượng cao ngày càng được quan tâm đầu tư, 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhân dân Thủ đô. Các dịch vụ tài chính ngân hàng tiếp tục phát triển, 
đa dạng hóa và hiện đại hóa. 

- Chất lượng sống tại đô thị từng bước được nâng cao, tạo nhiều việc làm và thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng hiệu quả hơn, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. 

Thu nhập bình quân đầu người một tháng theo giá hiện hành khu vực thành thị năm 2020 
đạt 8605 nghìn đồng (cao gần gấp 1,9 lần so với khu vực nông thôn, cao hơn 1,4 lần so với toàn 
thành phố); xuất hiện nhiều nhóm người trung lưu, thu nhập cao với lối sống đô thị được tạo lập. 

Kinh tế đô thị không chỉ tạo việc làm cho khu vực đô thị, mà còn tạo rất nhiều việc làm 
cho khu vực nông thôn. Kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hoá (ĐTH) nhanh có tác động 
tích cực đến lao động việc làm khu vực ngoại thành Hà Nội. Số lượng việc làm tăng nhiều tại 
khu vực ĐTH nhanh, bao gồm cả khu vực nội thành và ngoại thành. Hình ảnh dòng người ùn 
tắc giao thông theo chiều vào khu vực nội đô vào buổi sáng và ra ngoại thành vào buổi chiều 
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tại các cửa ngõ Thủ đô là minh chứng cho việc người lao động ngoại thành ngày càng có nhiều 
việc làm trong nội thành.

Biểu đồ: Cơ cấu lao động theo 3 khu vực kinh tế lớn
Nguồn: Tổng hợp Niên giám thống kê Hà Nội

Biểu đồ trên cho thấy sự biến động rõ rệt từ khối lượng lớn lao động nông nghiệp chuyển 
sang lĩnh vực thương mại – dịch vụ (trong khi tỷ trọng lao động công nghiệp – xây dựng hầu 
như không thay đổi). Dấu hiệu này cho thấy kinh tế đô thị góp phần đáng kể trong chuyển đổi 
cơ cấu lao động toàn Thành phố, đặc biệt khu vực nông nghiệp.

- Hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp khu vực đô thị tiếp tục được nâng cao, đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển của kinh tế Thủ đô. Với số lượng doanh nghiệp đăng kí tăng hằng 
năm, chiếm 80%/tổng số doanh nghiệp toàn địa bàn, thu hút 77% lực lượng lao động toàn thành 
phố; Tổng số vốn sản xuất kinh doanh bình quân của các doanh nghiệp khu vực đô thị chiếm 
90,16% tổng số vốn bình quân của các doanh nghiệp trên địa bàn;đóng góp đáng kể cho ngân 
sách Thành phố. 

(2) Những khó khăn, hạn chế: 

- Tăng trưởng kinh tế đô thị chưa thực sự bền vững, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng kinh tế 
không đều qua các năm. Tốc độ tăng giá trị tăng thêm ngành dịch vụ ở nhiều quận còn thấp hơn 
ngành công nghiệp - xây dựng; các ngành dịch vụ, công nghiệp có giá trị gia tăng cao đóng góp 
vào tăng trưởng còn thấp. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị còn chậm.

Tỷ trọng ngành công nghiệp ở nhiều quận còn ở mức cao. Các sản phẩm công nghiệp có 
sức cạnh tranh ở mức thấp. Còn thiếu doanh nghiệp mang tầm toàn cầu tạo nòng cốt để hội nhập 
kinh tế quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế, đồng thời đóng góp vào quá trình tăng 
trưởng kinh tế đô thị.

Ngành dịch vụ phát triển chủ yếu vào lĩnh vực thương nghiệp chiếm đến trên 70% doanh 
thu của ngành dịch vụ tại các quận. Tuy nhiên, hệ thống phân phối còn nhiều bất cập, chi phí 
trung gian lớn. Chất lượng dịch vụ còn thấp, tính chuyên nghiệp chưa cao. Các ngành dịch vụ 
chất lượng cao cấp chậm phát triển, chưa đáp ứng kịp yêu cầu phát triển chung theo tiến trình 
hội nhập quốc tế cũng như chưa phát huy được tiềm năng thế mạnh của khu vực đô thị; Dịch vụ 
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du lịch vẫn chưa thực sự phát huy được tối đa tiềm năng lợi thế khu vực đô thị. 

Nông nghiệp đô thị còn chưa được quan tâm đầu tư đúng mức, chưa thể hiện rõ nền nông 
nghiệp đô thị, chưa mang đặc điểm đặc trưng của nông nghiệp đô thị và phục vụ trực tiếp cho 
khu vực đô thị. 

- Các mô hình kinh tế đặc trưng của đô thị như kinh tế đêm, kinh tế chia sẻ, các mô hình 
kinh doanh mới phát triển còn mang tính tự phát, còn nhiều bất cập hạn chế, việc khai thác còn 
khiêm tốn, hiệu quả chưa cao.

- Một số chỉ tiêu về hạ tầng đô thị như nhà ở, giao thông đô thị, diện tích công viên trên 
đầu người của Hà Nội ở mức thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Hệ thống hạ tầng 
đô thị bị quá tải gây nên các hiện tượng tắc nghẽn giao thông, úng ngập và vệ sinh môi trường 
đô thị. Hạ tầng thương mại khu vực đô thị tồn tại nhiều bất cập, khó khăn. 

- Việc phát triển đô thị và đô thị hóa thời gian qua chưa thể hiện rõ bản sắc của từng địa 
phương; chưa phát huy tối đa các yếu tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị như tiềm năng, 
lợi thế về quy mô kinh tế, vị trí địa lý, văn hóa - xã hội đặc sắc,…

- Ô nhiễm môi trường ngày càng tăng, đặc biệt là tình trạng ô nhiễm không khí luôn ở 
mức báo động. Nhiều chỉ số ô nhiễm vượt quy chuẩn cho phép, nhất là tại các công trình xây 
dựng, mức độ ô nhiễm không khí cao gấp 5-6 lần quy chuẩn cho phép. Hoạt động giao thông 
của hai loại phương tiện ô tô và xe máy cũng chiếm 70% nguyên nhân gây ra ô nhiễm không 
khí tại Hà Nội.

3. Đề xuất một số giải pháp từ khía cạnh quy hoạch để phát triển kinh tế đô thị Hà 
Nội giai đoạn tới

Nghị quyết 06-NQ/TW được ban hành đã khẳng định vai trò quan trọng của phát triển đô 
thị nói chung và kinh tế đô thị nói riêng giai đoạn tới để phục vụ các mục tiêu phát triển bền 
vững của đất nước. Các nội dung về phát triển kinh tế đô thị đã được xác định khá cụ thể, từ 
mục tiêu, định hướng nhiệm vụ, giải pháp. Hà Nội là một trọng hai Thành phố đặc biệt của Việt 
Nam, vì vậy có trách nhiệm rất lớn trong thực hiện các mục tiêu về phát triển đô thị, phát triển 
kinh tế đô thị đã đề ra trong Nghị quyết 06-NQ/TW. Trong đó, Hà Nội phải là Thành phố đạt 
được ngưỡng cao trong các chỉ tiêu về phát triển kinh tế đô thị, là nơi thực hiện chỉ tiêu “ Xây 
dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 
3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030”; đến năm 
2045 là một trong “5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu mối kết nối và phát triển với 
mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại với 
các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn”.

Bên cạnh đó, tháng 5/2022, Trung ương ban hành Nghị quyết 15-NQ/TW về về phương 
hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, cũng đặt 
ra cho Hà Nội nhiều chỉ tiêu phát triển rất cao về tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập người 
dân, xây dựng Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại.

Trước những yêu cầu rất cao trên, kinh tế đô thị Hà Nội trong giai đoạn tới phải có những 
bước phát triển đột phá theo hướng văn minh, hiện đại, thông minh, mang lại sự thay đổi vượt bậc về 
kinh tế, đồng thời góp phần xây dựng đô thị đáp ứng được các chỉ tiêu của Nghị quyết 06-NQ/TW.
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Để thực hiện được điều này, cần thực hiện đồng bộ hàng loạt giải pháp đã được định 
hướng trong Nghị quyết 06-NQ/TW, một trong những giải pháp quan trọng là việc lập và triển 
khai quy hoạch. 

Hiện nay, Thành phố Hà Nội đang thực hiện cùng lúc nhiều công việc liên quan đến phát 
triển đô thị, đó là: (1) lập Quy hoạch Thủ đô giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến  năm 2050; 
(2) Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn 
đến năm 2050 và (3) Chương trình phát triển đô thị. Việc nghiên cứu, phân bổ không gian phát 
triển đô thị, kinh tế đô thị sẽ được thực hiện ở cả 3 văn kiện quan trọng này với từng cấp độ, nội 
dung khác nhau theo quy định. Người viết khuyến nghị một số nội dung về quy hoạch để phát 
triển kinh tế đô thị như sau:

1) Về định hướng chung phát triển kinh tế đô thị tại các khu vực đô thị của Hà Nội

Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội được phê duyệt năm 2012 đã xác định Hà Nội 
phát triển theo mô hình trùm đô thị, trong đó có đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh (ĐTVT) và 
hệ thống các thị trấn sinh thái. Theo nghiên cứu bước đầu, định hướng này về cơ bản vẫn phù 
hợp đối với Hà Nội. Ngoài ra, Nghị quyết 15-NQ/TW cũng định hướng phát triển một số đô thị 
mới như mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô; các đô thị theo mô hình TOD đối với các tuyến 
giao thông lớn… Dựa trên những định hướng này, đề xuất định hướng phát triển kinh tế đô thị 
theo các khu vực như sau:

 - Khu vực đô thị trung tâm của Hà Nội: 

Đây là trung tâm đầu não chính trị, cũng đồng thời là biểu tượng văn hoá của Hà Nội, hiện 
nay và trong tương lai sẽ tiếp tục phát triển theo phương châm: xanh, đẹp, văn minh.

Đô thị được chỉnh trang, hoàn thiện để cả khu vực nội đô lịch sử đều đẹp (đường phố, nhà, 
cửa hàng, chợ dân sinh, hệ thống giao thông, sông hồ, khu tập kết chất thải…) và xanh mọi nơi 
có thể (mái công trình, chợ, đường, công viên..). Hoàn thành cải tạo các hồ (đặc biệt bảo vệ, 
quản lý, sử dụng hiệu quả hồ Tây), các dòng sông, trả lại giá trị lịch sử của các sông  (Tô lịch, 
Nhuệ, Đáy, Kim Ngưu…); khai thác các dòng sông đa mục đích (bảo tồn lịch sử, văn hoá ; điều 
hoà khí hậu; phát triển dịch vụ; thoát nước). 

Cả khu vực nội đô được cải tạo, chỉnh trang để khai thác kinh tế đô thị hiệu quả nhất – 
biến cả khu vực nội đô lịch sử thành khu có thể đi bộ (thiết kế, chỉnh trang sao cho tạo điều kiện 
thuận lợi nhất để đi bộ: vỉa hè mát, đường đi bộ riêng, nhiều ghế dừng nghỉ, nhiều cây xanh…), 
để kinh tế vỉa hè, kinh tế hộ phát triển bên cạnh ngành kinh tế hiện đại (thay vì chỉ vài khu phố 
đi bộ như hiện nay).

Với khu vực này: ưu tiên phát triển các ngành thương mại – dịch vụ, tập trung vào dịch vụ 
tài chính – ngân hàng, trụ sở chính của các tổ chức kinh tế đa quốc gia; đồng thời phát triển thương 
mại, du lịch với việc khai thác tối đa lợi thế văn hiến nghìn năm; văn hoá 36 phố phường….

Rà soát lại các quỹ đất công, quỹ đất do di dời các công ty, trường đại học ra khu vực 
ngoại thành để ưu tiên phát triển không gian công cộng; ưu tiên cho phát triển dịch vụ trình độ 
cao, giá trị cao: tài chính ngân hàng. Khai thác tối đa diện tích khu vực để quản lý đô thị và phát 
triển kinh tế: khai thác cả không gian, mặt đất và không gian ngầm một cách hợp lý (vừa để xây 
dựng hạ tầng, vừa phát triển kinh tế); tăng thời gian kinh doanh, sản xuất bằng cách phát triển 
kinh tế đêm…
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 - Các khu vực phát triển đô thị mới: 

+ Về định hướng phát triển đô thị: theo hướng xanh, thông minh, hiện đại; bao gồm các 
đô thị vệ tinh, mô hình thành phố trong Thủ đô, các đô thị chuyên ngành (đô thị công nghiệp, 
đô thị giáo dục, đô thị sinh thái…): rà soát các đô thị vệ tinh; các khu vực đã được quy hoạch 
phát triển các khu đô thị; nghiên cứu bổ sung các đô thị mới theo mô hình TOD dọc theo các 
trục giao thông lớn (vành đai 4, vành đai 5), theo các khu vực chức năng (sân bay, khu đại học, 
khu công nghiệp…).

+ Định hướng phát triển kinh tế đô thị: Mở rộng không gian kinh doanh thương mại - dịch 
vụ khi phát triển mới các khu vực đô thị của Thành phố. Đối với các khu vực định hướng phát 
triển mô hình thành phố trực thuộc Thủ đô (vùng Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Hòa Lạc và 
Xuân Mai), ưu tiên hình thành các trung tâm bán buôn, trung tâm mua sắm Outlet cho khách 
du lịch, trung tâm thương mại vùng, khu dịch vụ logistics, khu tổng kho tập trung... (gắn với hệ 
thống sân bay); Đối với khu vực phát triển đô thị thông minh hai bên trục Nhật Tân – Nội Bài, 
ưu tiên hình thành các trung tâm thương mại vùng, trung tâm đại diện thương mại, khu dịch vụ 
logistics, khu tổng kho tập trung …; Đối với khu dân cư hai bên bờ sông Hồng và sông Đuống, 
hình thành các trung tâm mua sắm, khu tổng kho tập trung...; Các khu vực vành đai 4, hình 
thành các trung tâm thương mại, siêu thị, sửa hàng tiện lợi, chợ dân sinh tại các đô thị theo mô 
hình TOD.

 (2) Về quy hoạch, rà soát, phát triển quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế đô thị, nâng cao 
hiệu quả sử dụng đất đai

+ Đánh giá hiệu quả sử dụng đất đô thị, rà soát các dự án chậm triển khai để thu hồi, giao 
phát triển các dự án kinh tế khác, đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị.

+ Tiếp tục phát triển các diện tích thương mại, khu mua sắm, cửa hàng tiện ích, dịch vụ 
văn phòng… trong các toà nhà cao tầng; các không gian công cộng phía trên mặt đất. Nghiên 
cứu, tham mưu chính sách chuyển quyền phát triển không gian trên địa bàn Hà Nội.

+ Nghiên cứu, tham mưu dành một phần quỹ đất khi di dời các cơ sở có nguy cơ gây ô 
nhiễm ra khu vực ngoại thành để xây dựng các trung tâm tài chính, thu hút các định chế tài 
chính hàng đầu thế giới. 

+ Nghiên cứu, quy hoạch phát triển diện tích kinh doanh thương mại tại khu vực được quy 
hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị (các đầu mối giao thông công cộng lớn của TP, hầm 
ngầm cho người đi bộ, bãi đỗ xe công cộng ngầm…), tổ chức các siêu thị, cửa hàng tiện ích để 
phục vụ dân cư trong vùng, thu hút khách du lịch, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa. 

(3) Định hướng quy hoạch một số ngành kinh tế đô thị quan trọng:

- Quy hoạch, phát triển thương mại – dịch vụ để tiếp tục giữ vai trò trung tâm thương mại 
– dịch vụ hàng đầu khu vực phía Bắc.

+ Quy hoạch để xây dựng, cải tạo các chợ trong đô thị đảm bảo mỹ quan đô thị, trở thành 
các điểm đến văn hoá, thúc đẩy phát triển du lịch.

+ Phát triển mạnh các trung tâm thương mại chất lượng cao; hình thành các khu mua sắm, 
vui chơi đa chức năng tầm khu vực.
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+ Quy hoạch đủ quỹ đất trong đô thị để xây dựng các trung tâm bán buôn lớn, phát huy 
vai trò là đầu mối phân phối hàng hoá khu vực phía Bắc.

+ Quy hoạch đủ quỹ đất trong các đô thị để  thu  hut đầu tư các trung tâm dịch vụ giáo 
dục, khoa học công nghệ, y tế công nghệ cao, thể thao… có quy mô và chất lượng hàng đầu cả 
nước và ngang tầm với các nước trong khu vực.

- Quy hoạch, phát triển du lịch chất lượng cao, khai thác tối đa các giá trị văn hoá đặc sắc 
của nội đô lịch sử

+ Xây dựng khu, điểm du lịch chất lượng cao: khu vực trung tâm chính trị Ba Đình gắn 
với khu di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám; khu vực 
phố cổ, phố cũ, hồ Hoàn Kiếm; khu vực hồ Tây và phụ cận… Trọng điểm đầu tư phát triển công 
viên Hoàng thành Thăng Long thành công viên văn hóa lịch sử quốc gia.

+ Xây dựng các tour du lịch gắn với điểm đến là các trung tâm mua sắm (khu Outlet), 
trung tâm sáng tạo, không gian trình diễn thời trang, tổ hợp vui chơi giải trí đa năng, công viên 
chuyên đề, công viên bảo tàng thiên nhiên, trung tâm du lịch làng nghề truyền thống…

Tăng cường thu hút đầu tư phát triển hệ thống khách sạn, nhà hàng. Xây dựng mới 
nhằm tăng số buồng khách sạn theo dự báo cho từng giai đoạn phát triển; nâng cấp hệ thống 
khách sạn, nhà hàng hiện có để đáp ứng nhu cầu chất lượng dịch vụ du lịch. Cải tạo, chỉnh 
trang các ngõ ngách khu vực phố cổ, phố cũ, tạo điều kiện để người dân tham gia phát triển 
phòng khách sạn.

Tập trung quy hoạch một số địa điểm để phát triển cơ sở lưu trú du lịch cao cấp 4-5 sao tại 
một số quận như: Cầu Giấy, Tây Hồ, Long Biên, Nam Từ Liêm gắn với phát triển du lịch MICE, 
hạn chế phát triển các khách sạn quy mô nhỏ. Đối với khu vực trung tâm Thủ đô, tập trung mở 
rộng, nâng cấp chất lượng các khách sạn hiện có. 

-  Quy hoạch, mở rộng mạng lưới tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. 

Phát triển mạng lưới giao dịch theo các trục, điểm nhấn phát triển về tài chính ngân hàng 
như: khu vực quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, đường Võ Nguyên Giáp, đường Võ Chí Công 
(trục Nhật Tân – Nội Bài)… Tạo điều kiện thuận lợi để các dịch vụ tài chính, ngân hàng tăng 
chi nhánh, phòng giao dịch ở địa bàn các khu đô thị mới. Tạo điều kiện về quỹ đất để thu hút 
các định chế ngân hàng hàng đầu thế giới đặt trụ sở tại khu vực trung tâm Hà Nội.

- Quy hoạch phát triển công nghiệp – xây dựng công nghệ cao tại khu vực đô thị mới. 
Tập trung phát triển công nghiệp theo hướng sản xuất các sản phẩm công nghiệp có hàm lượng 
công nghệ cao, gắn với yêu cầu của dịch vụ (quà tặng phẩm du lịch, công nghiệp cơ điện tử, 
công nghiệp văn hóa, dược liệu, hóa mỹ phẩm, thiết bị y tế...), công nghệ tin học (cả phần mềm 
và phần cứng), công nghệ vật liệu mới (vật liệu nano, vật liệu các bon, kim loại cao cấp, vật liệu 
sinh học…), công nghệ chế tạo khuôn mẫu; xây dựng Hà Nội trở thành một trung tâm hàng đầu 
về nghiên cứu thiết kế, chế tạo sản phẩm mới. Phát triển công nghiệp năng lượng xanh, năng 
lượng tái tạo.
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- Phát triển nông nghiệp đô thị tại các khu vực chuẩn bị chuyển từ Huyện thành Quận theo 
hướng sinh thái góp phần tạo mỹ quan đô thị, tạo nét văn hóa đô thị và cải thiện môi trường, hài 
hòa giữa thiên nhiên với con người, đồng thời, đáp ứng một phần nhu cầu thực phẩm gồm rau 
xanh, hoa tươi, thực phẩm cho cư dân thành thị, khách sạn, nhà hàng…

- Quy hoạch để phát triển các mô hình kinh tế đêm phù hợp với tính chất khu vực đô thị. 
Tại khu vực nội đô lịch sử, định hướng phát triển kinh tế đêm chủ yếu là ẩm thực và mua sắm; 
khu vực đô thị mới phát triển, có thể phát triển thêm các loại hình trò chơi cho giới trẻ./.
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ĐẶT VẤN ĐỀ

Các khu vực cao tầng/mật độ cao của đô thị là một hiện tượng tích tụ kinh tế - xã hội vừa 
tự nhiên, vừa có chủ định của con người. Chúng thường đóng vai trò hạt nhân kinh tế đô thị, và 
trở thành một hệ thống lõi chính, có ảnh hưởng vượt ra ngoài phạm vi đô thị. Cũng vì vậy, chúng 
là các nút giúp xác định mạng giao thông đô thị, cũng như cung cấp nhiều hạ tầng ưu tiên khác. 
Quy hoạch các khu vực này cần dựa trên sự hiểu biết đa chiều, toàn diện để đảm bảo phát huy 
tối đa các lợi thế và giảm thiểu các tác động tiêu cực của nó.

Trong khi các thành phố phát triển hàng đầu thế giới hiện nay hầu hết đã chững lại trong 
việc tăng cường xây dựng, đô thị ở các nước kế cận đang trong xu hướng này. Lợi thế của nhóm 
đi sau là sử dụng được kinh nghiệm và công nghệ tiến bộ. Đặc biệt là có thể dẫn đến một quan 
niệm hoàn toàn mới: đô thị ba chiều, với hàm ý là, không gian công cộng, sinh thái trên cao 
được nối liên thông với nhau trở thành một hệ thống mới.

Đến nay, Việt Nam mới chỉ đi những bước đầu trong phát triển đô thị cao tầng, trong đó 
chỉ có hai thành phố chính là Hà Nội và TPHCM thực sự vấp phải những vấn đề lớn. Quá trình 
tích tụ đô thị Việt Nam tuy cũng bắt nguồn từ phát triển kinh tế, song các đô thị vẫn chủ yếu dựa 
trên kinh tế tiểu thương chứ chưa đạt được tầm vóc trong hệ thống thương mại quốc tế. Điều 
này phản ánh trong cơ cấu chức năng công trình cao tầng chủ yếu là nhà ở.

Vấn đề hầu hết các thành phố Việt Nam mắc phải là không có sự chuẩn bị hạ tầng tương 
xứng cho các trung tâm mật độ cao, trong khi các nhà đầu tư lớn lại có xu hướng thành lập các 
khu vực cát cứ theo tầm nhìn của riêng họ. Việc thiếu một chiến lược thống nhất tại mỗi thành 
phố về phát triển cao tầng đang khiến cho mô hình tích tụ không diễn ra theo hướng cộng sinh 
mà đang phân mảnh một cách thiếu tổ chức; trong khi các không gian đô thị thấp và trung tầng 
đang tiếp tục bị quá tải, dẫn đến giảm chất lượng sống. Đặc thù kinh tế - thể chế đó khiến mô 
hình đô thị cao tầng mà Việt Nam tìm kiếm khó diễn ra theo lộ trình thông thường của các nước 
đi trước.

Các quy định quốc gia đối với nhà cao tầng chủ yếu thể hiện trong hệ thống tiêu chuẩn, 
quy chuẩn. Các quy định này dừng lại ở đối tượng nhà cao tầng, và chưa thực sự đề cập đến 
các khu trung tâm cao tầng/mật độ cao; do đó chưa tạo ra được cơ sở pháp lý và khoa học để 
các thành phố triển khai chuẩn bị hạ tầng cho các khu vực như vậy. Các CBD, CAD là các lõi 
động lực phát triển quan trọng nhất, cần được hình thành trong các thành phố, thông qua một 
sự hiểu biết thống nhất về loại hình này. Thiếu vắng hướng dẫn của quốc gia tất dẫn đến việc 
các thành phố thiếu đi nhận thức và công cụ pháp lý đủ mạnh để định hình các khu vực trọng 
yếu trong đô thị.

Đối với địa phương, các thành phố hiện đang trong giai đoạn quy hoạch bị ảnh hưởng 
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mạnh của các xu thế “kinh tế đất”. Quy hoạch đô thị mở rộng quá đà để có quỹ đất mới nhằm 
“trải thảm” cho các đầu tư lớn, trong khi ít xét đến tính khả thi. Hầu hết các quy hoạch mở rộng 
quá đà này đang đi ngược lại mục tiêu tích tụ đô thị, làm lãng phí tài nguyên đất đai, và làm 
cho các chức năng đô thị không có được khoảng cách tương tác tối ưu để cộng sinh phát triển. 
Để giải quyết vấn đề này, chiến lược phát triển tầng cao đô thị cần trở thành một công cụ chính 
sách được thể chế hóa.

Điều đáng lưu ý là mặc dù có quy hoạch, các nhà quản lý có trong tay quá ít công cụ để 
kiểm soát phát triển. Phần lớn họ chỉ quản lý được dự án trên góc độ thông số tổng quát về khối 
tích (tầng cao tối đa, mật độ xây dựng), mà không quản được các lĩnh vực về chất như: đóng 
góp đô thị mà dự án phải thực hiện, các phẩm chất không gian mà dự án phải đáp ứng để đạt 
đúng mục tiêu chung về Thiết kế đô thị địa điểm. Tạm chưa nói đến sự thiếu và yếu của nguyên 
nhân từ nội dung thiết kế đô thị tích hợp trong quy hoạch quá hời hợt. Ở đây, ta nên nhìn đến 
nguyên nhân nền tảng hơn nằm trong thể chế. Hệ thống pháp luật về Xây dựng nước ta chưa hề 
đề cập đủ về quyền và nghĩa vụ trong phát triển đô thị. Điều này dẫn đến thực tế tất yếu là các 
quyết định chủ trương đầu tư không thể đề cập rõ được về những lợi ích mà dự án được hưởng 
từ thành phố, và những nghĩa vụ mà nó phải đáp trả lại nếu được phép xây dựng.

Các vấn đề tồn tại trong quản lý phát triển tầng cao các tại trung tâm đô thị ở các 
thành phố lớn ở Việt Nam

Thứ nhất là sự thiếu cân bằng trong cơ cấu công trình cao tầng. Theo kết quả nghiên cứu, 
có đến 95% công trình cao tầng (trên 10 tầng) trong các thành phố lớn có chức năng chính là 
chung cư. Các toà nhà văn phòng, khách sạn hoặc tổ hợp chức năng khác cộng lại chỉ chiếm 
khoảng 5%. Điều đó cho thấy nền kinh tế đô thị, ngay cả ở các thành phố lớn hiện nay, vẫn đang 
trong tình trạng “tiểu thương”, tức là người ta dùng thành phố chủ yếu để ở và bán lẻ, chứ chưa 
xuất hiện các trung tâm tập trung doanh nghiệp lớn (CBD). Việc thiếu sự hiểu biết để chuẩn bị 
phát triển các khu vực tập trung doanh nghiệp lớn trong lõi đô thị cũng cho thấy nền quản lý của 
chúng ta đang bị cuốn theo nhu cầu thị trường nhiều hơn là có khả năng hướng dẫn nó. Lõi đô 
thị ngoài chức năng trung tâm thương mại, hành chính… phải luôn giữ được vị thế là trung tâm 
động lực kinh tế của thành phố, có tầm ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế vùng. Vì vậy 
khu vực tập trung cao tầng của lõi đô thị luôn cần dành ưu tiên lớn để phát triển doanh nghiệp, 
nơi làm việc của lao động tri thức cao.

Thứ hai là sự thiếu cân bằng giữa hạ tầng và thượng tầng. Nguyên tắc cơ bản trong quản 
lý phát triển là hạ tầng phải đi trước một bước. Trên cơ sở khung hạ tầng được cung cấp đủ, 
thậm chí là thừa, chính quyền đô thị lựa chọn các nhà đầu tư có khả năng khai thác vị trí hiệu 
quả nhất, phù hợp nhất với các ưu tiên của thành phố về toạ lạc tại các khu đất có giá trị cao, 
với các công trình có tầng cao tương xứng với giá trị đó. Tuy nhiên, các chính quyền đô thị của 
chúng ta có quá ít vốn, vì vậy họ thiếu nguồn lực để làm chủ các cuộc đàm phán với các nhà 
đầu tư lớn. Nói cách khác, chính quyền phải giao phó cho khối tư nhân nhiều phần trong trọng 
trách phát triển hạ tầng, với cái giá có lợi cho họ. Kết quả là ta thấy sự lên ngôi của các nhà đầu 
tư hạ tầng, bất động sản đô thị trong việc chi phối phát triển đô thị theo tầm nhìn riêng của họ. 
Đô thị phát triển xôi đỗ theo lợi ích cục bộ của từng nhà đầu tư và mất đi khả năng thực hiện 
theo cấu trúc lớn của quy hoạch, cũng có nghĩa là giảm đi khả năng phục vụ lợi ích chung của 
quốc gia và cộng đồng. Thực tế như ta thấy ở Hà Nội, TPHCM, công trình cao tầng mọc lên 
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luôn gây quá tải đô thị cho khu vực lân cận. Bản thân hệ khung giao thông của thành phố không 
hề được chuẩn bị đủ để đón nhận sức tải gấp hàng chục lần so với xây dựng thấp tầng. Nhà cao 
tầng không phân bố vào các lõi kinh tế mà ưa chuộng các vùng ven có giá đất rẻ hơn. Nơi được 
quy hoạch để phát triển cao tầng thì chờ mãi không có dự án. Nơi chưa hề được chuẩn bị thì 
lại mọc lên nhiều nhà cao tầng. Chưa kể hiện tượng thiếu trường học, bệnh viện, dịch vụ đô thị 
cho các khu vực mới nổi. Ở góc độ xây dựng cơ chế chính sách, điều đó nói lên rằng chúng ta 
đang rất thiếu sự chuẩn bị về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho việc kiến thiết đô thị ở tầm vóc 
phát triển mới.

Thứ ba là, sự thiếu cân bằng giữa quyền và nghĩa vụ nghĩa vụ trong phát triển đô thị. Các 
công trình khai thác đô thị ở mật độ cao, thu hoạch được nhiều lợi nhuận hơn từ việc khai thác 
đó, đồng thời cũng lấy đi của đô thị nhiều tài nguyên hơn, tạo sức tải hạ tầng lớn hơn. Song 
chúng ta chưa có một cơ chế nào đủ rõ ràng để tính toán thực sự nguồn tài nguyên đô thị mà mỗi 
dự án khai thác, so với các đóng góp đô thị của dự án có cân bằng nhau hay không. Cũng vì thế, 
chưa có những quy định cho việc đòi lại cho đô thị cái giá thoả đáng từ mỗi dự án. Nền quản lý 
cồng kềnh nhiều bước của chúng ta vẫn để lọt lưới những “con voi lớn” như kiểu khu HH Linh 
Đàm, một cụm công trình lấy không tài nguyên đô thị biến thành lợi ích riêng cho mình, và vẫn 
tiếp tục gia tăng sức ép hạ tầng đối với khu vực công của thành phố.

Thứ tư là sự thiếu cân bằng giữa công trình cao tầng và không gian lân cận. Mục đích của 
xây dựng đô thị mật độ cao là để đô thị có nhiều khoảng trống trên mặt đất hơn dành cho đi lại, 
giao tiếp công cộng và không gian xanh giải trí. Song ở hầu hết các khu vực có phát triển cao 
tầng đều thiếu khoảng trống đủ lớn cho liên kết đô thị. Sự tích tụ kinh tế của các công trình cao 
tầng cũng cần liên kết nhau để lan toả các ảnh hưởng tích cực của nó. Tuy nhiên các dự án cao 
tầng thường được xử lý tách biệt, trở thành các ốc đảo mang danh hiệu “khu chung cư cao cấp”.

Các phát triển lẻ tẻ không có được sự liên kết cần thiết để cùng nhau tạo nên sự cộng 
hưởng tăng trưởng.

Thứ năm là sự thiếu cân bằng trong xây dựng cao tầng và bảo tồn cảnh quan đô thị. Các 
đô thị của chúng ta đang thiên quá nhiều vào việc khai thác tối đa không gian (cả trên mặt đất 
và trên cao) cho lợi ích kinh tế, mà quên mất rằng nếu không bảo tồn được các giá trị cảnh quan 
cốt lõi, mật độ cao sẽ khiến đô thị ngột ngạt, chất lượng sống suy giảm, kéo theo đó là giá trị 
chung của toàn khối suy giảm. Một khi đã đưa vào khai thác xây dựng cao tầng, sẽ không dễ 
sửa, gỡ bỏ, làm lại để phục hồi giá trị cảnh quan. Những ví dụ hiển nhiên đang diễn ra như sự 
xâm lấn chiều cao gần quảng trường Ba Đình, hay quanh hồ Tây của Hà Nội, cho thấy tiếng nói 
của bảo tồn cảnh quan đang tỏ ra quá yếu ớt trước đòi hỏi phát triển.

Vai trò của quy hoạch và thiết kế đô thị

Quy hoạch và thiết kế đô thị là phương tiện hữu hiệu để hợp tác đa ngành trong các chủ 
đề phát triển đô thị cụ thể tại các địa điểm cụ thể. Nền quy hoạch Việt Nam đang tích cực thay 
đổi và tham gia các trào lưu đổi mới. Trong tương lai gần, việc ứng dụng cần đổi mới cả về nhận 
thức và phương pháp để trở nên hiệu quả hơn.

Thiết kế đô thị về tầng cao đề cập trong quy hoạch gồm 2 nhóm nội dung. Nhóm (1) làm 
rõ cho Chiến lược phát triển tầng cao đô thị. Nhóm (2) thể hiện các hướng dẫn, chỉ dẫn của 
chuyên ngành đối với công trình / không gian đô thị đặc thù liên quan đến chủ đề tầng cao.
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“Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị” cần được xem như công cụ đại diện của 
toàn bộ hệ thống quy hoạch đô thị, để quản lý theo quy hoạch được đồng bộ và xuyên suốt. Nó 
giúp giảm thiểu rất nhiều khối lượng trùng lặp không cần thiết trong các giải pháp quy hoạch 
và thiết kế đô thị. Nội dung quy định quản lý tầng cao đô thị, hướng dẫn Thiết kế đô thị về công 
trình cao tầng trong Quy chế chính là khuôn khổ mà Thiết kế đô thị đóng góp trong quy hoạch.

Thảo luận và đề xuất

Các vấn đề kể trên có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan. Khách quan là vì đất 
nước đang trong thời kỳ kiến thiết phát triển ở quy mô công nghiệp hoá - hiện đại hoá lớn chưa 
từng có so với trước. Sức ép phát triển, cơ hội phát triển đến nhanh hơn tốc độ đổi mới cơ chế 
chính sách.

Song cũng có nhiều nguyên nhân thuộc về chủ quan. Chúng ta đang tiếp tục “thả phanh” 
cho việc khai thác thêm tài nguyên, quy hoạch mở rộng thái quá, cấp phép xây dựng thiếu cân 
nhắc thoả đáng… Những giá trị chung được hùn hạp quá nhanh vào tay các nhà đầu tư bất động 
sản để dành cho xây dựng. Trong khi gánh nặng mà đô thị phải trả giá mai hậu lại là trách nhiệm 
của chính quyền, tức là cho toàn thể nhân dân.

Sự quản lý biện biệt của các ngành cũng khiến cho mỗi dự án được bộ máy quản lý nhìn 
từ những góc phiến diện. Đôi khi chúng ta quên mất mục đích tối hậu của xây dựng cao tầng là 
để đưa những người dùng cuối, tức là để cho các doanh nghiệp xứng đáng, các cư dân phù hợp 
định cư và tham gia vào công cuộc phát triển kinh tế đô thị. Mà chúng ta chỉ thấy đó như những 
hạ tầng mới, diện tích sàn lớn, tạo ra giá trị gia tăng cao của bất động sản đô thị.

Để khai thác không gian đô thị hiệu quả hơn, cần phải có những đổi mới cả về tư duy quản 
trị, phương pháp và công cụ quản lý đô thị.

Về tư duy quản trị, cần xây dựng thể chế chính quyền đô thị với quan điểm mỗi thành phố 
là một cỗ máy kinh tế, là tế bào cơ bản của nền kinh tế quốc dân, vì vậy nó phải được vận hành 
như một thực thể với khả năng tự chủ cần thiết. Điều này đã được áp dụng ở hầu hết các quốc 
gia trên thế giới, thậm chí cả ở Trung Quốc. Việc chúng ta tiếp tục kéo dài cơ chế thành phố như 
một thuộc cấp hành chính của tỉnh sẽ làm trì trệ sự phát triển của nhiều thành phố.

Về phương pháp quản lý, cần hoàn thiện luật quy hoạch đô thị - nông thôn và ban hành 
luật phát triển đô thị, trên cơ sở cân bằng quyền và nghĩa vụ phát triển không gian đô thị, từ 
đó tạo dựng thước đo căn bản để xác định nghĩa vụ đóng góp tương ứng với mọi loại hình và 
quy mô phát triển trong đô thị. Phương pháp quản lý chỉ dựa trên sử dụng đất đai đã thể hiện rõ 
những bất cập khi đối mặt các trường hợp phát triển 3 chiều phức tạp trong đô thị.

Về công cụ, nhà quản lý cần được cung cấp thêm nhiều cơ chế mới nhằm trở nên chủ động 
hơn, tích cực hơn trong quá trình dẫn hướng phát triển đô thị. Trong đề tài của mình, chúng tôi 
đã đề xuất một loạt công cụ quản lý từ tài chính đến quy hoạch, thiết kế đô thị…

Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rằng các đề xuất chuyên môn vốn chỉ là sự ứng dụng vào 
địa điểm cụ thể của các giải pháp đã có. Điều này dễ đạt được hơn so với việc làm sao để bản 
thân chính quyền đô thị thực sự coi đổi mới đô thị là nhu cầu sống còn, và có đủ nguồn lực cũng 
như năng lực để thực thi những đổi mới đó. Nói cách khác, tiền đề để quy hoạch và thiết kế đô 
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thị được trở nên thực sữ có ích là sự thay đổi nhận thức từ phía chính quyền địa phương, trong 
đó có các quan điểm chính sau:

Thứ nhất, coi chất lượng không gian công cộng là động lực quan trọng để phát triển kinh 
tế đô thị. Điều này có được chỉ khi chính quyền đô thị có cách vận hành như một công ty, với 
mặt hàng chính là dịch vụ công cộng, trong đó chất lượng không gian công cộng là nền tảng. 
Trong nền kinh tế đó, người dân là khách hàng hưởng thụ và phát triển từ sự tiện lợi của đô thị. 
Lợi nhuận là sự thịnh vượng chung đô thị, trong đó có sự gia tăng nguồn thu từ thuế, phí sẽ đảm 
bảo cho việc duy trì và phát triên các chức năng của chính quyền. Những điều cơ bản mà quản 
lý đô thị đôn đốc là: phát triển giao thông công cộng, cây xanh công cộng, không gian công 
cộng, nhà ở, dịch vụ công cộng và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Những điều còn lại hãy để thị 
trường và xã hội dân sự sáng tạo. Các cơ chế quản lý chỉ thực sự bền vững khi chúng được đi 
kèm với những cơ chế tài chính thực dụng và hiệu quả, có khả năng tạo lợi nhuận trực tiếp để 
quay vòng vốn cho các án đầu tư công. Đồng thời, chính quyền đô thị phải đạt đến tình trạng 
tận tâm, minh bạch, đặt dưới sự giám sát thường xuyên và sâu rộng của người dân, trên nguyên 
tắc: dân bầu, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra những điều chính quyền làm.

Thứ hai, chính quyền đô thị phải đảm nhiệm được vai trò nhạc trưởng chủ trì điều phối 
các nguồn lực đổi mới đô thị. Đô thị là một thực thể liên tục thay đổi, cả về không gian vật thể 
và phi vật thể. Chính quyền không thể để bị động trong quá trình đó (cụ thể là để cho quy hoạch 
và chính sách bị dẫn dắt bởi các chủ đầu tư bất động sản). Muốn vậy, chính quyền cần có đủ tri 
thức và nguồn lực để tác động, đồng thời là người chơi chính trong suốt quá trình. Tri thức có 
được nhờ nghiên cứu liên tục, quan trắc liên tục các diễn biến đa chiều của đô thị. Nguồn lực có 
được nhờ các cơ chế tạo vốn, quay vòng vốn đầu tư dịch vụ công và xây dựng hạ tầng, mà ở hầu 
hết các đô thị, chủ yếu đến từ phát triển đất đai và bất động sản đô thị. Do đó, chính quyền phải 
đạt được sự tỉnh táo và nâng cao ý thức phục vụ công lợi, thể hiện trong việc chống đầu cơ nhà 
- đất, dành lại sự chủ động phát triển hạ tầng khung, minh bạch và nhất quán trong quy hoạch.

Thứ ba, cần xây dựng một nền quản trị đô thị tiến bộ, thay vì dừng lại ở quản lý thụ động./.
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ KIẾN TRÚC SƯ  
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC                                                                             

  PGS.TS. Lê Quân
Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Trong những năm qua, thực tiễn cho thấy Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ 
phát triển rất ấn tượng với những bước hội nhập quốc tế đa phương, đa chiều trên mọi lĩnh vực 
ngày càng sâu và rộng hơn. Trong công cuộc công nghiệp hóa và hiện đại hóa Đất nước, ngành 
Xây dựng đã có những bước đóng góp rất quan trọng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có 
tốc độ đô thị hóa cao nhất trong khu vực Đông nam Á với khoảng 813 đô thị chiếm 37,5% tỷ lệ 
đô thị hóa. Khu vực nông thôn cũng có rất nhiều khởi sắc với các chương trình Xây dựng Nông 
thôn mới. Trong bối cảnh xã hội đó, ngành Kiến trúc- Quy hoạch cũng có những bước phát triển 
và hội nhập quốc tế mạnh mẽ trong vai trò hoạch định các chiến lược phát triển không gian kinh 
tế cũng như tổ chức không gian quy hoạch vùng và đô thị trong toàn quốc. Môi trường xã hội ở 
nước ta đang có những bước chuyển mình nhanh chóng và tiến bộ với sự ảnh hưởng ngày càng 
sâu rộng của cuộc cách mạng 4.0 với sự liên kết mạnh mẽ của các nền kinh tế toàn cầu. Những 
chuyển biến nhanh chóng của xã hội cũng đặt ra những thách thức to lớn cho môi trường đào tạo 
nguồn nhân lực đáp ứng cho thị trường lao động đặc biệt trong lĩnh vực Kiến trúc Quy hoạch. 

 Quá trình hội nhập quốc tế có tác động mạnh mẽ và toàn diện đến hệ thống giáo dục đại 
học. Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập tạo điều kiện cho các nước khai thác vốn tri thức chung 
của toàn Nhân loại. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin đã hình thành “ Xã hội 
thông tin” mà ở đó sự phát triển dựa vào sự lớn mạnh của nguồn tri thức và nhạy bén của hệ 
thống thông tin. Điều này càng làm nổi bật vai trò quan trọng của giáo dục nói chung và giáo 
dục đại học nói riêng trong việc duy trì và phát triển nguồn cung cấp các tài sản trí tuệ. 

 Ngành Kiến trúc – Quy hoạch là một ngành học có sự gắn bó chặt chẽ giữa các điều kiện 
kinh tế, văn hóa xã hội và khoa học công nghệ và môi trường sinh thái. Trong công cuộc công 
nghiệp hóa và hiện đại hóa Đất nước, khoa học công nghệ đã và đang trở thành động lực phát 
triển để kiến tạo một nền kinh tế tri thức. Về môi trường văn hóa, chúng ta cần tạo dựng những 
cơ hội đối thaoị giữa các nền văn hóa và văn minh các quốc gia, các khu vực và coi đó là nhân 
tố tích cực của Toàn cầu hóa nhằm bảo vệ sự đa dạng văn hóa. Với bối cảnh đó sinh viên Kiến 
trúc – Quy hoạch và các thế hệ kiến trúc sư có thể mở rộng giao lưu, tham gia vào công cuộc 
bảo tồn và phát huy những bản sắc văn hóa trong hội nhập phát triển giữa các nước trong khu 
vực và trên thế giới. Nhận thức đúng đắn về những đặc điểm về chuyên ngành đào tạo, Nhà 
trường luôn nỗ lực để xây dựng và phát triển hợp tác quốc tế, liên kết trong đào tạo và nghiên 
cứu khoa học hướng đến những co hội cho sinh viên ngay từ khi còn là sinh viên và cả sau khi 
tốt nghiệp có thể đủ năng lực, kỹ năng để tham dự những khóa học quốc tế phong phú đa dạng 
ở nước ngoài.   

 Nhận thức rõ ràng những thách thức cũng như những thời cơ phát triển của môi trường 
đào tạo cần phải thích ứng với điều kiện xã hội thời kỳ hội nhập quốc tế, Trường đại học Kiến 
trúc Hà Nội cũng đã xây dựng những chiến lược phát triển đổi mới toàn diện để thực hiện một 
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cách có hiệu quả chương trình hành động của Ngành Xây dựng  trong việc thực hiện Nghị quyết 
số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực 
hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương 
Đảng Cộng sản Việt Nam về hội nhập quốc tế. 

 Trong chiến lược phát triển của mình, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội đã xác định việc 
mở rộng môi trường và thị trường lao động cho sinh viên tốt nghiệp ra các nước trong khu vực  
là yếu tố quan trọng. Việc xác lập này ảnh hưởng đến hàng loạt những vấn đề trong triển khai 
và thực hiện các chương trình hành động . 

 Nhà trường đã tích cực đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, gắn nội dung 
đào tạo của nhà trường với thực tiễn xã hội và môi trường đào tạo quốc tế, nhanh chóng phát 
triển đào tạo nhiều loại hình mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng và đất nước, 
góp phần quan trọng khẳng định uy tín, thương hiệu và vị thế là Trường Đại học hàng đầu về 
đào tạo Kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng trong cả nước và đảm báo chất lượng Quốc tế. Cho đến 
nay – Trường đại học Kiến trúc đã có hơn 20 chuyên ngành đào tạo ở bậc đại học  với những 
chương trình liên kết giảng dạy bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời triển khai các chương 
trình sau đại học đồng cấp bằng với một số trường đại học uy tín trên thế giới. Chương trình 
Pháp ngữ của Nhà trường đã được triển khai đồng bộ cả 3 bậc từ đại học- cao học và tiến sỹ với 
khối các trường đại học INSA của Cộng hòa Pháp và được Bộ Văn hóa Pháp đánh giá rất cao 
– Đây là một chương trình đào tạo Kiến trúc – Quy hoạch đồng bộ đầu tiên sử dụng tiếng Pháp 
được triển khai ngoài biên giới nước Pháp. Nhà trường đã thực hiện thành công các chương 
trình trao đổi sinh viên với rất nhiều các trường đại học trong khu vực và trên thế giới như Mỹ, 
Nhật , Hàn quốc, Úc, Singapor, Thái lan… và tổ chức thành công nhiều Workshop quốc tế với 
sự tham gia của nhiều sinh viên đến từ các trường đại học khắp các Châu lục….  

 Nhà trường đã và đang triển khai đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho các cán bộ quản lý, cán bộ khoa học công nghệ của các cơ 
quan, tổ chức, địa phương; Thực hiện các đề tài khoa học do Nhà nước, các ngành, các cơ quan, 
tổ chức, địa phương giao và các đề tài do giảng viên, cán bộ khoa học, sinh viên, học viên của 
Trường đề xuất nghiên cứu; Hợp tác với các trường đại học, các Viện nghiên cứu, các cơ quan, 
tổ chức trong nước và các tổ chức Quốc tế về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ. Nhà trường đã tổ chức triển khai việc áp dụng các kết quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa 
học vào hoạt động lao động sản xuất, dịch vụ khoa học với sự tham gia cảu nhiều chuyên gia 
quốc tế.

 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã luôn luôn chủ trương phát triển đồng bộ và song 
song công tác phát triển đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ và đã đạt 
được nhiều kết quả khả quan, đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ đã trưởng thành từng bước về 
số lượng và chất lượng là nhân tố quyết định việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu 
khoa học.

 Với những thành tích đã đạt được trong Đào tạo và Nghiên cứu khoa học – Chuyển giao 
công nghệ, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã xây dựng chiến lược phát triển đồng bộ trong 
giai đoạn tới nhằm phát huy truyền thống gần 50 năm xây dựng và phát triển về các lĩnh vực 
kiến trúc, quy hoạch và xây dựng đô thị và nông thôn . Với mục tiêu xây dựng đội ngũ giảng 
viên và cán bộ khoa học công nghệ đạt trình độ khu vực, đồng thời thu hút nhân tài trong giảng 
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dạy và nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã đề ra những nhiệm vụ trọng 
tâm phát triển Nhà trường tới năm 2030, trong đó, nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ 
ngành Xây dựng làm tiền đề đổi mới và phát triển đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học 
công nghệ trình độ quốc tế. 

  Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ: Tăng cường năng lực nghiên cứu và phát 
triển đội ngũ cán bộ KH&CN hướng tới thị trường quốc tế:

 - Phân loại đội ngũ cán bộ khoa học về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, năng lực nghiên 
cứu và thực hiện các nhiệm vụ khoa học để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hợp lý trong từng 
giai đoạn, từng năm; Khuyến khích tự đào tạo. Đối với hoạt động của các viện nghiên cứu, 
doanh nghiệp trong Trường: Kiện toàn các cơ sở sản xuất, dịch vụ KH&CN trong Trường, củng 
cố và phát triển quan hệ giữa nghiên cứu KH&CN với môi trường chủ động hội nhập.

- Đấy mạnh các hoạt động khoa học và công nghệ: Thực hiện đề tài khoa học công nghệ 
các cấp: Tích cực, chủ động tham gia đăng ký và thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước, cấp 
ngành và thành phố cũng như các đề tài khoa học cấp trường với sự tham gia của các cán bộ kỹ 
thuật chuyên gia quốc tế . Các đề tài này tập trung vào các chương trình khoa học công nghệ 
lớn như Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tiết 
kiệm năng lượng, thiết kế công trình xanh, công nghệ mới trong Kiến trúc – Quy hoạch đô thị 
và nông thôn.

- Đẩy mạnh công tác công bố các kết quả nghiên cứu khoa học: Đẩy mạnh viết các bài báo 
khoa học cho các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước, tham gia các hội thảo khoa 
học, xúc tiến công tác bảo hộ quyền tác giả…

-  Đổi mới hoạt động thông tin khoa học và công nghệ: Định kỳ tổ chức hội nghị, hội thảo 
khoa học quốc tế  theo chuyên đề, thông báo những kết quả khoa học và công nghệ mới; Hiện 
đại hoá thư viện: Tăng các đầu sách, tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước; Tăng các thiết 
bị điện tử phục vụ khai thác thông tin khoa học và công nghệ; Tăng cường thông tin nội sinh 
(các luận án, luận văn, hệ thống chương trình, bài giảng, các báo cáo tham luận, kỷ yếu hội 
nghị, hội thảo,) bằng tiếng Anh và tiếng Pháp để giới thiệu và trao đổi thông tin quốc tế. Tăng 
cường phương thức phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ và liên kết khai 
thác nguồn dữ liệu với các trường đại học trong khu vực và trên thế giới.  

-  Đẩy mạnh hoạt động chuyển giao công nghệ: Xây dựng quy chế chuyển giao kết quả 
nghiên cứu khoa học vào đào tạo và sản xuất; quy chế hỗ trợ của đào tạo và sản xuất cho nghiên 
cứu khoa học và công nghệ và cho thực hành của sinh viên; Mở rộng hợp tác, chuyển giao công 
nghệ với các tổ chức quốc tế ; Áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại phục vụ công tác nghiên 
cứu Kiến trúc, quy hoạch đô thị và nông thôn , bảo vệ và tôn tạo di sản kiến trúc - Quy hoạch có 
sự tham gia của chuyên gia quốc tế và trao đổi thông tin qua các hội thảo quốc tế. 

-  Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ: Tăng cường hợp tác về đào tạo và 
KH&CN  với các địa phương, các đơn vị và tổ chức KH&CN trong nước và quốc tế. Đa dạng 
hoá các loại hình hợp tác quốc tế bao gồm NCKH, chuyển giao công nghệ, hội thảo trao đổi 
chuyên môn, trao đổi thông tin; Tích cực tham gia các Hiệp hội chuyên ngành, các Hội động 
chuyên môn khu vực và thế giới



142

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

-  Đẩy mạnh công tác khoa học sinh viên: Xác định rõ vai trò và vị trí công tác NCKH 
của sinh viên trong các hoạt động  KH&CN của Nhà trường; Lồng ghép việc tổ chức các hoạt 
động NCKH của sinh viên với 4 nội dung của Đề án phát triển KH&CN của Nhà trường; Đa 
dạng hoá các loại hình nghiên cứu KH&CN trong sinh viên, tạo ra cơ chế phối hợp chặt chẽ lực 
lượng NCKH sinh viên với các lực lượng NCKH là các chuyên gia quốc tế trong các chương 
trình liên kết đào tạo của Nhà trường; Có biện pháp thu hút lực lượng sinh viên quốc tế trong 
khu vực và trên thế giới.

-  Đẩy mạnh những nghiên cứu cơ bản về kiến trúc nhiệt đới Việt Nam, xây dựng cơ sở 
dữ liệu về kiến trúc, địa lý, khí hậu, văn hoá xã hội, phục vụ cho việc phát triển kiến trúc Việt 
Nam hiện đại có bản sắc. Đây cũng là một điểm rất mới tạo sự hấp dẫn tham gia của nhiều học 
giả thế giới trong lĩnh vực Kiến trúc- Quy hoạch. 

 Nghiên cứu những lý thuyết về Xây dựng và phát triển nông thôn mới: quy hoạch, nhà 
ở, công trình công cộng, công trình sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và môi trường; Xây 
dựng và phát triển đô thị: nhà ở, công trình công cộng, công trình sản xuất, giao thông đô thị, 
môi trường, tiết kiệm năng lượng; Ứng dụng vật liệu mới, kết cấu và công nghệ xây dựng hiện 
đại, phù hợp với điều kiện Việt Nam; Nhà ở xây dựng bằng phương pháp công nghiệp; Kỹ thuật 
tiên tiến xây dựng công trình ngầm với sự tham gia và trao đổi kinh nghiệm của nhiều chuyên 
gia quốc tế.

Đổi mới môi trường giáo dục đại học toàn diện hướng tới môi trường hội nhập quốc tế ở 
cấp độ cao là một chiến lược phát triển của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội nhằm tạo ra những 
tiền đề và động lực cho tương lai của những thế hệ sinh viên có đủ phẩm chất, kiến thức, kỹ 
năng cho một môi trường lao động quốc tế. Nhà trường đã và đang huy động toàn lực lượng 
cán bộ giảng dạy và sinh viên thực hiện đồng bộ những giải pháp với những bước đi chắc chắn 
và bền vững phù hợp với đặc điểm môi trường kinh tế xã hội và văn hóa Việt nam và tiến trình 
hội nhập quốc tế đa dạng và đa phương trong kỷ nguyên của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 có 
tính Toàn cầu. 

Một số ý kiến đóng góp và trao đổi trong hội thảo “ Quy hoạch xây dựng và quản lý phát 
triển bền vững đô thị Việt nam” nhân kỷ niệm Hội Nghị đô thị toàn quốc  với hy vọng chúng ta 
tiến đến gần hơn với mục tiêu : Một môi trường giáo dục đại học Việt Nam hiện đại, giàu bản 
sắc và Hội nhập quốc tế./. 
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TIẾP CẬN ĐA NGÀNH TRONG QUY HOẠCH ĐÔ THỊ - 
YÊU CẦU ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC 

PGS.TS. KTS. Lương Tú Quyên

Khoa Quy hoạch đô thị- nông thôn - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Tóm tắt: 

Nghị quyết 06-NQ/TW đã chỉ ra quy hoạch đô thị phải có cách tiếp cận đa ngành, bao 
trùm, tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên 
tắc phát triển bền vững. Đây là yêu cầu đặc biệt quan trong đối với công tác quy hoạch nhằm 
tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới, đảm 
bảo tính tầng bậc, liên tục, thống nhất, đầy đủ, tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt 
chẽ với quy hoạch nông thôn. 

Khoa Quy hoạch đô thị- nông thôn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là cái nôi đầu tiên 
đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch và là cơ sở cung cấp phần lớn nguồn cán bộ cho công tác quy 
hoạch xây dựng trong cả nước. Đứng trước các yêu cầu và nhiệm vụ của mới của Nghị quyết 06 
cũng cần có những cải tiến, đổi mới để cung cấp nhân lực cho công tác quy hoạch 

Bài báo giới thiệu một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu tích hợp 
đa ngành trong lĩnh vực quy hoạch đô thị.

Từ khóa: Quy hoach đô thị, tiếp cận đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực

1. Đặt vấn đề

Ngày 24/01/2022, Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được ban hành, qua 
đó Bộ Chính trị chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính 
tiên phong. Nghị quyết đã đề ra 5 quan điểm xuyên suốt trong đó chú trọng đổi mới tư duy, lý 
luận, phương pháp quy hoạch; bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn dài hạn. 

Trước đó năm 2017 Luật Quy hoạch ra đời cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn về phương 
pháp quy hoạch khi khẳng định tính tất yếu của phương pháp tiếp cận tổng hợp, tích hợp quy 
hoạch và phối hợp đồng bộ giữa các ngành, lĩnh vực có liên quan đến kết cấu hạ tầng, sử dụng 
tài nguyên và bảo vệ môi trường trong việc lập quy hoạch trên một phạm vi lãnh thổ xác định 
nhằm đạt được mục tiêu phát triển cân đối, hài hòa, hiệu quả và bền vững

Ngoài ra những thách thức của toàn cầu hóa và diễn biến phức tạp của Biến đổi khí hậu,  
đòi hỏi các phương pháp quy hoạch phải toàn diện và bao trùm cũng như các giải pháp phải 
mang tính chuyển đổi và sáng tạo. Các thành phố hay các vùng lãnh thổ hiện nay cần một cách 
tiếp cận đa ngành đối với quy hoạch không gian nhằm đề xuất được các giải pháp tổng hợp.

Là một cơ sở đào tạo hàng đầu nguồn nhân lực cho công tác quy hoạch của đất nước. 
Khoa quy hoạch đô thị- nông thôn, trường đại học Kiến trúc Hà Nội cũng phải kịp thời đổi mới 
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nội dung và phương pháp giảng dạy để thực hiện thành công yêu cầu nâng cao chất lượng quy 
hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững thời kỳ 2021-2030 
tầm nhìn đến 2045 đã đặt ra tại nghị quyết Trung ương 06.

2. Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực cho công tác quy hoạch

Khoa Quy hoạch đô thị- nông thôn Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội là cái nôi đầu tiên 
đào tạo Kiến trúc sư Quy hoạch và là cơ sở cung cấp phần lớn nguồn cán bộ hoạt động trong 
lĩnh vực quy hoạch xây dựng cho cả nước.

Trước năm 1992 Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đào tạo Kiến trúc sư (KTS) bao gồm 
cả thiết kế công trình và thiết kế quy hoạch. Việc đào tạo chung một khối lượng kiến thức quá 
rộng cho cả KTS công trình và KTS quy hoạch trong 5 năm học đại học có nhiều hạn chế, chưa 
tạo ra được một đội ngũ KTS quy hoạch chuyên nghiệp. Vì vậy năm 1992 Trường Đại học Kiến 
trúc Hà Nội đã thành lập Khoa Quy hoạch đô thị- nông thôn trên cơ sở Bộ môn Quy hoạch của 
Khoa Kiến trúc. 

Sau 30 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa quy hoạch đô thị- nông thôn luôn giữ vai 
trò là một cơ sở đào tạo Kiến trúc sư quy hoạch hàng đầu của cả nước. Mỗi năm trường Trường 
Đại học Kiến trúc Hà Nội cung cấp cho xã hội hàng trăm KTS quy hoạch. Các thế hệ sinh viên 
ra trường đã đóng góp đáng kể trong công tác lập & quản lý quy hoạch tại các cơ quan từ Trung 
ương đến địa phương.

Khoa Quy hoạch đô thị- nông thôn hiện nay có khoảng 45 cán bộ giảng dạy, trong đó có 
02 Phó giáo sư, 13 Tiến sĩ và 30 Thạc sĩ. Tham gia giảng dạy còn có nhiều chuyên gia, nhà khoa 
học trong và ngoài nước, các chuyên gia đến từ các Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc 
gia, Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội, Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Hội Kiến trúc 
sư Việt Nam & các cơ quan tư vấn trong và ngoài trường.  Hiện nay mỗi năm Khoa tuyển sinh 
khoảng 250 sinh viên, trong đó 150  sinh viên thuộc chuyên ngành Quy hoạch vùng và đô thị,  
50 sinh viên cho chuyên ngành Kiến trúc cảnh quan và 50 sinh viên cho chuyên ngành Thiết 
kế đô thị.

Khoa gồm 6 Bộ môn: Quy hoạch Vùng, Quy hoạch Đô thị và nông thôn, Kiến trúc Cảnh 
quan, Thiết kế đô thị, Sinh thái và quy hoạch môi trường đô thị. Mỗi Bộ môn phụ trách một 
chuyên ngành sâu- là một hợp phần tạo nên hệ thống kiến thức về quy hoạch.

Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội luôn chú trọng cải tiến và đổi mới Chương trình đào tạo 
KTS quy hoạch. Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám hiệu và Hội đồng Khoa học của Nhà trường, 
Khoa Quy hoạch luôn xem xét, cập nhật bổ sung, điều chỉnh chương trình đào tạo. Đây là một 
công việc tất yếu hàng năm thể hiện tinh thần trách nhiệm của Khoa và Nhà trường đối với sản 
phẩm của mình, sự kỳ vọng đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về trình độ nguồn 
nhân lực tri thức trẻ chuyên ngành quy hoạch xây dựng. 

 Khoa Quy hoạch có 3 chuyên ngành đào tạo là Quy hoạch vùng và đô thị, Kiến trúc cảnh 
quan, Thiết kế đô thị với thời gian đào tạo là 5 năm với tổng số tín chỉ (TC) của mỗi chuyên 
ngành khoảng 160 tín chỉ . Trong đó tỷ lệ các khối kiến thức như sau :

Khối kiến thức đại cương: 33 TC chiếm 21%

Kiến thức cơ sở ngành: 50 TC chiếm 31 %
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Kiến thức ngành: 40 TC chiếm 25 %

Kiến thức chuyên ngành:  25TC chiếm 15 %

Đồ án tốt nghiệp: 12TC chiếm 8%

Nghiên cứu ứng dụng tiếp cận đa ngành vào giảng dạy đã được triển khai áp dụng từ 
những ngày đầu thành lập Khoa Quy hoạch. Đặc biệt sau khi Luật Quy hoạch ra đời năm 2017 
đã thay đổi phương pháp quy hoạch truyền thống, tiếp cận đa ngành vì thế càng được chú trọng 
hơn.  

Trong hệ thống các môn học của sinh viên Khoa Quy hoạch đã tăng cường các nội dung 
về tư duy khoa học, làm việc nhóm, huy động sự tham gia của công đồng,  kỹ năng thuyết trình, 
các kiến thức về kinh tế- văn hóa- xã hội.

Tuy nhiên vẫn còn một số bất cập như sau :

- Nhận thức đối với phương pháp tiếp cận đa ngành còn chưa đầy đủ, thống nhất và toàn 
diện. Ngay cả trong giới chuyên môn, các giảng viên, các chuyên gia, các nhà khoa học -  hiểu 
biết, quan niệm về quy hoạch tích hợp vẫn có sự khác nhau, gây khó khăn cho người học. Trong 
công tác giảng dạy, chưa làm nổi bật những khái niệm, nội dung và phương pháp cơ bản của 
tiếp cận đa ngành trong lập quy hoạch một cách hệ thống, đồng bộ.

- Chương trình đào tạo chưa cung cấp đủ kiến thức và kỹ năng về tiếp cận đa ngành cho 
sinh viên. Phần lớn sinh viên khi ra trường phải “đào tạo lại”, bổ sung thêm những kiến thức 
và kỹ năng mềm như làm việc nhóm, kỹ năng thương thuyết, huy động sự tham gia của cộng 
đồng… tại các cơ sở tiếp nhận.

3. Yêu cầu tiếp cận đa ngành trong đào tạo quy hoạch đô thị

Nghị quyết số 06-NQ/TW đã nâng cao vai trò và vị thế công tác quy hoạch, tạo bước 
chuyển biến lớn trong xây dựng và phát triển đô thị Việt Nam nói chung và công tác đào tạo 
nguồn nhân lực ngành quy hoạch nói riêng. 

Bộ Chính trị chỉ đạo, đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thống nhất nhận thức và hành động trong 
hoàn thiện thể chế, quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô 
thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo, 
trở thành động lực phát triển là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Nghị quyết 06-NQ/TW đã chỉ ra cách tiếp cận đa ngành, bao trùm tầm nhìn dài hạn, toàn 
diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững. Đây 
là yêu cầu đặc biệt quan trong đối với công tác quy hoạch nhằm tập trung xây dựng, phát triển 
hệ thống đô thị quốc gia bền vững và đồng bộ về mạng lưới, đảm bảo tính tầng bậc, liên tục, 
thống nhất, đầy đủ, tích hợp của hệ thống quy hoạch, gắn kết chặt chẽ với quy hoạch nông thôn. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đã xác định “Phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là 
nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục 
quốc dân; gắn kết chặt chẽ phát triển nguồn nhân lực với phát triển và ứng dụng khoa học, công 
nghệ” đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội.
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Trong chương trình đào tạo của Khoa Quy hoạch, trường đại học Kiến trúc Hà Nội, Quy 
hoạch đô thị được quan niệm là một môn khoa học đa ngành, đa lĩnh vực, một ngành thiết kế 
tổng hợp nhằm phân bố và tổ chức các hoạt động kinh tế xã hội trên lãnh thổ đô thị một cách tối 
ưu, có quan hệ chặt chẽ với các quy hoạch ngành; Trong quản lý nhà nước, Quy hoạch đô thị là 
công cụ điều tiết vĩ mô, làm cơ sở lập kế hoạch, triển khai các chương trình, dự án đầu tư, thu 
hút và sử dụng hợp lý các nguồn lực, đồng thời kiểm soát sự phát triển đô thị theo định hướng 
quy hoạch nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững.

Với đặc thù của công tác quy hoạch, các KTS phải làm việc trong một nhóm tập hợp các 
chuyên gia từ nhiều lĩnh vực khác nhau, công việc lại đòi hỏi phải tiếp xúc với nhiều đối tượng 
khác nhau từ các chính khách, các nhà lãnh đạo cho đến những tầng lớp người dân lao động.  Vì 
vậy chương trình đào tạo KTS quy hoạch phải  trang bị các kiến thức và kỹ năng cho sinh viên 
để có thể làm việc trong môi trường đa dạng và phức tạp như vậy.

Trước các yêu cầu tiếp cận đa ngành của công tác quy hoạch trong giai đoạn mới, Khoa 
Quy hoạch tập trung vào các nhiệm vụ sau: 

• Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tiếp cận đa ngành,  tuyên 
truyền đến cán bộ, giảng viên, quảng bá và thông tin kịp thời về đổi mới chương trình đào 
tạo theo hướng tiếp cận đa ngành của Khoa Quy hoạch. Lồng ghép nội dung giới thiệu, tuyên 
truyền về tiếp cận đa ngành trong các chuyên đề, môn học lý thuyết và đồ án, nâng cao hiểu biết 
về tiếp cận đa ngành cho cán bộ, giảng viên, sinh viên.

• Nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng ứng dụng, tiếp cận đa ngành trong quy hoạch đô thị 
cho giảng viên. Liên kết hợp tác với các Viện nghiên cứu để trao đổi giáo viên, chuyên gia, tạo 
điều kiện cho giáo viên học tập nâng cao dưới nhiều hình thức.

Đồ án sinh viên Khoa Quy hoạch – Đại học kiến trúc Hà Nội
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• Cải tiến nội dung, chương trình đào tạo

Bổ sung, lồng ghép tiếp cận đa ngành trong quy hoạch đô thị vào các học phần lý thuyết 
và đồ án. Tăng cường các học phần thực hành, thảo luận, giảng dạy đồ án môn học theo các 
xưởng để truyền nghề. Bổ sung các chuyên đề về kỹ năng mềm, tiếp cận đa ngành trong quy 
hoạch cho sinh viên cuối khóa

• Tăng cường liên kết, hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch.

Liên thông với các viện nghiên cứu quy hoạch, trường đại học chuyên ngành trong nước 
và quốc tế để có các khóa học liên kết ngắn hạn cho sịnh viên, bổ túc lý luận và phương 
pháp quy hoạch mới cho sinh viên hoặc bổ sung các bài giảng ngoại khóa đến từ các 
chuyên gia, nhà khoa học của các viện nghiên cứu quy hoạch; các chuyên gia giàu kinh 
nghiệm, đã có đồ án đạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

4. Kết luận

Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới của xã hội là nhiệm vụ hàng đầu của Khoa 
Quy hoạch. Trước thực tiễn công tác quy hoạch đòi hỏi tích hợp đa ngành, tiếp cận đa lĩnh vực, 
chương trình đào tạo Kiến trúc sư quy hoạch cần đổi mới theo hướng tăng cường các kiến thức 
và kỹ năng cho sinh viên để có thể làm việc trong nhóm gồm nhiều chuyên gia đến từ các lĩnh 
vực khác nhau, có thể thương thuyết với các nhà lãnh đạo hoặc vận động sự tham gia của đông 
đảo người dân.

Đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy quy hoạch đô thị tại Khoa Quy hoạch- 
trường đại học Kiến trúc Hà Nội là một nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện thành công 
yêu cầu Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô 
thị bền vững thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2045 đã đặt ra tại Nghị quyết 06.  Đào tạo Kiến 
trúc sư quy hoạch cần nắm bắt sự thay đổi của các quy định pháp luật, các yêu cầu tích hợp quy 
hoạch, tăng cường nâng cao chất lượng quy hoạch; thực tế triển khai công tác quy hoạch… để 
cải tiến chương trình đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cung cấp nguồn nhân lực 
đáp ứng cả về số lượng và chất lượng cho công cuộc xây dựng và phát triển hệ thống đô thị toàn 
quốc theo hướng bền vững. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14.
2. Ban chấp hành Trung ương. Nghị quyết 06-NQ/TW  Về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 

triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 
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“QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TẠI VIỆT NAM”

TS. Nguyễn Tuấn Quang
Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, 

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo ngược, thách thức lớn nhất đối với 
nhân loại. Theo Báo cáo Khí hậu toàn cầu năm 2021 công bố ngày 18/5/2022, bốn chỉ số cơ 
bản của biến đổi khí hậu toàn cầu gồm mật độ khí nhà kính trong bầu khí quyển, nhiệt độ 
bình quân toàn cầu, mực nước biển dâng, nhiệt độ nước biển và a-xít hóa đại dương đã thiết 
lập mức cao kỷ lục mới trong năm 20211. Ban liên Chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) 
trong Báo cáo đánh giá khí hậu lần thứ 6 (AR6) đã chỉ ra những vấn đề đáng lo ngại về tình 
trạng biến đổi khí hậu: Thời tiết cực đoan đang diễn ra ở mọi nơi trên trái đất, bầu khí quyển 
và biển đang nóng lên với tốc độ chưa từng có trong lịch sử và có những hậu quả không thể 
đảo ngược2. Trong những năm gần đây, biến đổi khí hậu tại Việt Nam được ghi nhận với diễn 
biến theo xu thế bất lợi, các hiện tượng khí hậu cực đoan tiếp tục xảy ra với cường độ mạnh 
hơn và tần suất cao hơn. Trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm tại Việt Nam đã 
liên tục tăng, các hiện tượng bất thường của khí hậu xảy ra ở nhiều vùng. Biến đổi khí hậu 
làm gia tăng các tác động, rủi ro đối với các vùng châu thổ và đô thị lớn, đặc biệt là các đô 
thị ven biển của nước ta.

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Một trong những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt đối với công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển đô thị là “Phát triển hệ thống đô thị bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù 
hợp với từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các vùng, miền; phát triển 
các đô thị có chức năng tổng hợp với quy mô và dân số ở mức hợp lý theo hướng đô thị xanh, 
thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai và dịch bệnh”. Nội dung này 
thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển bền vững đô thị ứng phó với biến 
đổi khí hậu. Chuyển đổi mô hình phát triển đô thị theo hướng bền vững, tiết kiệm năng lượng, 
giảm phát thải, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm thực hiện các cam kết 
của Việt Nam tại Hội nghị Hội nghị lần thứ 26 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp 
quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Bài viết này tập trung phân tích, đánh giá diễn biến, xu thế và tác động của biến đổi khí 
hậu đối với đô thị, từ đó đề xuất một số giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch, 
xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tại Việt Nam.

1. Diễn biến và xu thế của biến đổi khí hậu

1 https://public.wmo.int/en/media/press-release/four-key-climate-change-indicators-break-records-2021
2 IPCC (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press; IPCC 
(2022). Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 
Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press.
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Việt Nam nằm ở khu vực Đông Nam Á, có bờ biển dài khoảng 3.260 km và vùng biển 
rộng khoảng 01 triệu km2. Do có lãnh thổ trải dài theo nhiều vĩ tuyến và địa hình đa dạng nên sự 
khác nhau về khí hậu giữa các vùng của nước ta là khá lớn và rõ nét3. Trong thời kỳ 1958-2018, 
nhiệt độ trung bình năm có xu thế tăng trên phạm vi cả nước, với mức tăng trung bình là 0,89 độ 
C, riêng giai đoạn 1986-2018 tăng 0,74 độ C. Lượng mưa năm, tính trung bình trên phạm vi cả 
nước có xu thế tăng nhẹ 2,1%, nhưng có xu thế giảm ở các vùng khí hậu phía Bắc và tăng ở các 
vùng khí hậu phía Nam. Số ngày nắng nóng có xu thế tăng trên phạm vi cả nước, số tháng hạn 
có xu thế tăng ở khu vực phía Bắc, giảm ở Trung Bộ và phía Nam lãnh thổ. Số cơn bão mạnh có 
xu thế tăng. Mực nước trung bình ven biển Việt Nam có xu thế tăng trong giai đoạn 1993-20184.

Theo Kịch bản biến đổi khí hậu năm 2020, so thời kỳ cơ sở (1986-2005), với kịch bản 
nồng độ khí nhà kính cao (RCP8.5) dự kiến nhiệt độ trung bình năm trên toàn quốc vào giữa thế 
kỷ có mức tăng 1,7÷2,3 độ C; đến cuối thế kỷ, có mức tăng 3,2÷4,2 độ C; lượng mưa năm dự 
kiến có mức tăng nhiều nhất có thể trên 40% ở một phần diện tích Bắc Bộ. Số lượng bão mạnh 
đến rất mạnh có xu thế tăng, số ngày nắng và nắng nóng gay gắt có xu thế tăng trên hầu hết cả 
nước, lớn nhất là ở Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Số tháng hạn trong mùa khô có 
xu thế tăng trên đa phần diện tích cả nước. Mực nước biển dâng trung bình khu vực ven biển 
các tỉnh phía Nam có xu thế cao hơn so với khu vực phía Bắc3.

Với xu thế của biến đổi khí hậu nêu trên, Việt Nam đã và đang phải đối mặt với việc gia 
tăng các cơn bão mạnh ở khu vực Biển Đông; gia tăng lượng mưa ở hầu hết các tháng trong 
năm; nguy cơ gia tăng về khô hạn, hoang mạc hóa, xâm nhập mặn, ngập lụt, xói mòn, rửa trôi, 
sạt lở; làm thay đổi chế độ thủy văn, hải văn, sóng biển và tăng nguy cơ nước biển dâng5. Việc 
thay đổi nhiệt độ, lượng mưa, nước biển dâng và các hiện tượng khí hậu cực đoan đã gây ra 
những tác động bất lợi đến phát triển bền vững đô thị ở Việt Nam.

2. Tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững đô thị 

Với diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu, tùy theo vị trí địa lý, các đô thị ở Việt Nam 
chịu những tác động khác nhau của biến đổi khí hậu. Các đô thị ven biển thường chịu tác động 
do bão, triều cường, mưa lớn cực đoan, lụt và nước biển dâng. Theo dự báo, nếu mực nước biển 
dâng 100 cm, đồng bằng sông Cửu Long có nguy cơ ngập cao, trên 47,3% diện tích; đồng bằng 
sông Hồng có nguy cơ ngập khoảng 13,2% diện tích. Các đô thị tại các khu vực núi cao thường 
chịu tác động của mưa lớn sau bão gây sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Đối với các đô thị kết hợp khu 
công nghiệp, khu kinh tế, các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai sẽ làm gián đoạn việc 
lưu thông hàng hoá, vận chuyển nguyên vật liệu gây ảnh hưởng chung đến nền kinh tế của cả 
nước6. Trong các đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật về đường giao thông, truyền tải điện, sử dụng 
năng lượng, hệ thống cấp, thoát nước, xử lý chất thải là những lĩnh vực dễ bị tác động bởi biến 
đổi khí hậu. Lượng mưa gia tăng sẽ gây nguy cơ ngập lụt các điểm lưu giữ, các tuyến thu gom, 
trung chuyển, làm gián đoạn quá trình xử lý chất thải rắn tại một số khu vực. Biến đổi khí hậu 
tác động tới nguồn cấp nước (nước mặt, nước ngầm) và hệ thống cấp nước bao gồm các công 

3 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021). Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.
4 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021). Kịch bản biến đổi khí hậu.
5 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2021). Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia.
6 Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022). Báo cáo kỹ thuật phục vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về biến đổi khí 
hậu giai đoạn đến năm 2050.
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trình đầu mối và mạng lưới cấp nước. Những tác động này gây ảnh hưởng đến chất lượng sống 
của người dân tại đô thị. 

Bên cạnh đó, sự phát triển nhanh chóng của các đô thị dẫn đến tập trung đông dân cư, ra 
tăng các hoạt động phát triển kinh tế, mật độ giao thông cao, tiêu thụ nhiều năng lượng… do 
đó, các đô thị là nguồn phát thải khí nhà kính rất lớn - nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. 
Phát thải khí nhà kính khu vực đô thị chủ yếu từ lĩnh vực năng lượng, xử lý chất thải và các 
quá trình công nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch 
COVID-19, lượng phát thải khí nhà kính từ các hoạt động trong khu vực đô thị dự báo sẽ tiếp 
tục gia tăng trong thời gian tới. 

Trước các tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, việc quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển đô thị theo hướng bền vững tại Việt Nam cần có sự thay đổi căn bản để 
vừa đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa thích ứng với các tác động bất lợi của biến 
đổi khí hậu, thực hiện mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính của nước ta về “0” vào năm 2050.

3. Giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và 
phát triển đô thị 

Để Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị được triển khai hiệu quả 
vào thực tiễn, việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị ứng phó với biến 
đổi khí hậu cần triển khai một số nhóm giải pháp trọng tâm như sau: 

1. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật liên quan đến xây dựng, quản lý và phát triển đô thị nhằm ứng phó có hiệu quả với biến 
đổi khí hậu. Triển khai thực hiện quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị phù hợp với 
quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Chiến lược quốc gia về biến đổi 
khí hậu giai đoạn đến năm 20507; Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 20508.

2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị có tính đến 
tác động tiềm tàng của biến đổi khí hậu9 trên cơ sở Kịch bản biến đổi khí hậu do 
Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Xây dựng, phát triển đô thị theo đúng định 
hướng đã nêu trong quy hoạch.

3. Hình thành hệ thống giám sát, cảnh báo và kiểm soát rủi ro khí hậu, hạn chế lũ, lụt, 
ngập úng và giảm thiểu tác động của sóng nhiệt tại các đô thị. Quy hoạch và xây dựng hệ thống 
hồ chứa nhằm điều tiết ngập lụt và cung cấp nước đô thị; hạn chế khai thác nước ngầm gây sụt 
lún khu vực đô thị. Xác định các không gian mở, không gian công cộng nhằm đáp ứng nhu cầu 
sử dụng đa mục tiêu khi xảy ra tình trạng nắng nóng tại các đô thị.

4. Nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các cấp về quản lý, phát triển 
đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; tuyên truyền, phổ biến thông tin về tác động và các biện 
pháp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đến người dân, cộng đồng và các bên liên quan. 

7 Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 26/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
8 Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 20/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
9 Thực hiện đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu theo quy định tại Thông 
tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi 
hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu.
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Thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư, công nghệ và tri thức của 
các đối tác phát triển trong quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị.

5. Tăng diện tích trồng cây xanh đô thị nhằm hạn chế hiện tượng đảo nhiệt đô thị và tăng 
hấp thụ khí nhà kính. Thực hiện giảm phát thải khí nhà kính khu vực đô thị, góp phần thực hiện 
mục tiêu đưa mức phát thải ròng của quốc gia về “0” vào năm 2050. Đẩy mạnh các giải pháp 
sử dụng hiệu quả năng lượng, nghiên cứu và áp dụng các giải pháp năng lượng tái tạo trong sản 
xuất, giao thông, chiếu sáng đô thị; xử lý tái chế chất thải, nước thải theo mô hình tuần hoàn, tái 
sử dụng và sản xuất năng lượng từ rác thải. Nghiên cứu, phát triển vật liệu xây dựng thân thiện 
với môi trường, thay thế cát, sỏi lòng sông giảm nguy cơ sạt lở, sụt lún.

6. Nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông tại các khu vực dễ bị tổn thương do biến 
đổi khí hậu; phát triển, hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc, hệ thống giao thông kết nối liên 
vùng, liên đô thị. Xây dựng, nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng đô thị, phát triển các khu đô thị, 
đô thị ven biển theo hướng thích ứng với biến đổi khí hậu phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn 
trước thiên tai và kịch bản nước biển dâng. Xây dựng các toà nhà, khu đô thị theo tiêu chuẩn 
xanh, gần gũi với thiên nhiên; áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn sử dụng hiệu quả năng lượng 
tòa nhà./.



152

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ  
VÙNG  ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG THÍCH ỨNG VỚI  

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG

KTS.Ngô Quang Hùng

Viện trưởng Viện Quy hoạch Phát triển bền vững - Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia

1. Bối cảnh phát triển hệ thống đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long.

1.1. Đô thị hóa, theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%, đến năm 2030 đạt khoảng 50%. Báo cáo 
chính trị của Đại hội cũng xác định các nhiệm vụ sau: Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và 
phát triển đô thị; Phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nông nghiệp và nông thôn; Kết nối khu vực 
nông thôn với khu vực thành thị; Xây dựng chiến lược, hoàn thiện thể chế phát triển đô thị và 
kinh tế đô thị làm động lực phát triển của từng vùng, địa phương; Tăng cường quản lý đô thị, 
phát triển các đô thị vệ tinh, hạn chế xu hướng tập trung quá mức vào các đô thị lớn. Xây dựng 
đô thị hiện đại, văn minh, đa dạng, có bản sắc kiến trúc, văn hóa riêng của từng địa phương.

1.2. Phát triển hệ thống đô thị theo Nghị quyết 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết xác định rõ vai trò, vị thế của đô thị, đô thị hóa và kinh tế đô thị trong tiến 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn mới trên tinh thần Nghị quyết Đại 
hội lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo 
định hướng xã hội chủ nghĩa.

Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo hướng đô thị xanh, văn 
minh, giàu bản sắc; kết hợp hài hòa giữa quá trình đô thị hóa, phát triển đô thị với công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế; phát triển hệ thống đô thị 
bền vững theo mạng lưới, phân bổ hợp lý, phù hợp từng vùng, miền, bảo đảm đồng bộ, thống 
nhất, cân đối giữa các vùng, miền; hình thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh 
kết nối với khu vực và thế giới; tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các cơ chế, 
chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy kinh tế khu vực đô 
thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có tỷ lệ đô thị hóa thuộc nhóm trung bình cao của khu 
vực ASEAN và châu Á. Xây dựng được ít nhất năm đô thị đạt tầm cỡ quốc tế, giữ vai trò là đầu 
mối kết nối và phát triển với mạng lưới khu vực và quốc tế. Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát 
triển theo hướng hiện đại với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn.

1.3. Phát triển hệ thống đô thị Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 
- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo Quyết định phê duyệt số 287/QĐ - TTg ngày 28 tháng 
02 năm 2022.

a) Hệ thống đô thị phân bố hợp lý tại các vùng đô thị dọc theo các hành lang phát triển 
chính của vùng.



153

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

b) Phát triển hệ thống đô thị loại I, loại II theo mô hình đô thị sinh thái, nén, tập trung phù 
hợp với Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

c) Các đô thị là trung tâm tổng hợp, trung tâm chuyên ngành của vùng, tiểu vùng bao gồm:

- Thành phố Cần Thơ là đô thị loại I trực thuộc trung ương, là trung tâm hành chính, dịch 
vụ, thương mại, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hóa, du lịch, công nghiệp 
chế biến của toàn vùng; cung ứng các dịch vụ y tế, giáo dục có chất lượng cao có khả năng cạnh 
tranh ở cấp độ quốc gia, khu vực và quốc tế.

- Thành phố Mỹ Tho có vai trò là một trong những trung tâm dịch vụ thương mại, logistic, 
du lịch tại khu vực phía Bắc sông Tiền; đô thị cửa ngõ giữa vùng Thành phố Hồ Chí Minh và 
vùng đồng bằng sông Cửu Long; trung tâm nông nghiệp công nghệ cao về cây ăn trái và trung 
tâm dịch vụ du lịch miệt vườn.

- Thành phố Tân An có vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ phía Đông 
Bắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đô thị cửa ngõ giữa vùng Thành phố Hồ Chí Minh và 
vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Thành phố Long Xuyên có vai trò là một trong những trung tâm thương mại dịch vụ 
phía Tây Bắc của vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm chuyển giao công nghệ về nông 
nghiệp công nghệ cao, đặc biệt là lúa gạo và thủy sản nước ngọt.

- Thành phố Rạch Giá có vai trò là trung tâm kinh tế biển, thương mại dịch vụ tại khu vực 
ven biển phía Tây của vùng đồng bằng sông Cửu Long; là trung tâm nuôi trồng, đánh bắt và 
xuất khẩu thủy hải sản; trung tâm công nghiệp chế biến nông - thủy sản.

- Thành phố Cà Mau có vai trò là trung tâm tiểu vùng ven biển tại khu vực bán đảo Cà 
Mau; là trung tâm năng lượng và dịch vụ dầu khí quốc gia, trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái, 
trung tâm chế biến thủy sản của vùng.

- Thành phố Sóc Trăng có vai trò là trung tâm kinh tế của tiểu vùng ven biển Đông; là 
trung tâm nuôi trồng, đánh bắt và xuất khẩu thủy hải sản; trung tâm công nghiệp chế biến nông 
- thủy sản, công nghiệp năng lượng sạch; trung tâm du lịch văn hóa lịch sử.

d) Xây dựng và phát triển đô thị đảo bền vững, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn 
di tích lịch sử, văn hóa, bảo tồn đa dạng sinh học biển, hải đảo và bảo đảm quốc phòng, an ninh; 
từng bước xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng, hướng tới hình thành các trung tâm dịch vụ, 
du lịch biển mang tầm quốc tế tại Phú Quốc.

1.4. Tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Khu vực vùng ĐBSCL và vùng thành phố Hồ Chí Minh được dự báo sẽ chịu tác động 
ngày càng nặng nề của BĐK. Khu vực nông nghiệp và chế biến lương thực cũng chịu tác động 
lớn nhất của tình trạng biến đổi khí hậu này do diện tích canh tác bị thu hẹp, sản lượng và năng 
suất cây trồng (nhất là cây lúa) giảm, làm giảm trữ lượng của các loài thủy sản; Làm sụt giảm 
nguồn cung nguyên liệu do nước biển dâng gây ngập lụt cho các khu công nghiệp, ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến ngành công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm; Dẫn đến chuyển đổi việc 
làm từ nông nghiệp sang các ngành khác, khiến một bộ phận lớn lao động di cư từ nông thôn ra 
các đô thị, làm gia tăng áp lực cho khu vực thành thị.
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Kịch bản nước biển dâng: Mực nước biển dâng do biến đổi khí hậu là một trong những 
thách thức lớn nhất đối với khu vực ĐBSCL. Theo kịch bản RCP 4.5, vào giữa thế kỷ 21, 
mực nước biển dâng 22cm (13cm÷32cm); đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng 55cm 
(33cm÷78cm). Theo kịch bản RCP8.5, vào giữa thế kỷ 21, mực nước biển có thể dâng 25cm 
(16cm÷35cm), đến cuối thế kỷ 21, mực nước biển dâng 75cm (52cm÷106cm). ĐBSCL là khu 
vực có nguy cơ ngập rất cao. Nguy cơ ngập đối với khu vực ĐBSCL ứng với các mực nước biển 
dâng 50-100 cm.

Các yếu tố BĐKH: Nhiệt độ tăng, ngập úng do nước biển dâng, lũ từ thượng nguồn, mưa 
lớn bão và áp thấp nhiệt đới. Lũ lụt, các hiện tượng cực đoan khác. 

Tác động tiềm tàng về hệ thống đô thị và xây dựng: Mất đất đô thị và thiệt hại về tài sản 
vật chất của đô thị/nông thôn do thiên tai đặc biệt ở những khu vực có nền thấp. 

Những vấn đề hiện tại sẽ trở nên trầm trọng hơn: Gia tăng ngập úng, nhiễm bẩn hệ thống 
nước cấp, gia tăng ô nhiễm môi trường do hệ thống thu gom bị gián đoạn…Thiệt hại về công 
trình nhà ở, công cộng (hư hỏng hoặc bị phá hủy), làm mất chỗ ở, gián đoạn công tác giáo dục, 
y tế và sinh hoạt cộng đồng. Thiệt hại về đầu tư xây dựng, giảm giá trị sản phẩm, tăng giá thành 
nguyên vật liệu ảnh hưởng đến ổn định của thị trường.

Sụt lún đất: Tốc độ sụt lún trung bình khoảng 3 cm/năm trong giai đoạn 2014 -2019 và lên 
đến 5 cm/năm tại một số địa điểm. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục và có khả năng tăng tốc. 
Với độ cao trung bình khoảng 1 m trên mực nước biển trung bình và địa hình bằng phẳng, phần 
lớn ĐBSCL sẽ chìm xuống dưới mực nước biển trung bình trong những năm tới. 

2. Định hướng phát triển hệ thống đô thị Vùng đồng bằng sông Củu Long thích ứng 
với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

2.1. Quan điểm phát triển: 

Phát triển cân bằng và bền vững vùng để thúc đẩy các tỉnh trong vùng phát triển.

Vùng ĐBSCL phát triển có khả năng thích ứng cao (thích ứng về môi trường và các diều 
kiện KTXH nhằm đối phó các nguy cơ và các biến động.

Hệ thống HTKT kết nối nội vùng và quốc tế, đặc biệt là hệ thống giao thông hiệu quả thúc 
đẩy phát triển kinh tế vùng, tăng cường hạ tầng thông tin liên lạc và hợp tác.

Tăng cường hệ thống đô thị dọc các hành lang kinh tế tăng trưởng, phát triển bền vững có 
động lực và hiệu quả, có dịch vụ đa dạng và có chất lượng sống đô thị tốt.

2.2. Tầm nhìn: 

Vùng ĐBSCL là vùng động lực phát triển kinh tế của quốc gia, có vai trò là trung tâm 
kinh tế nông nghiệp chất lượng cao, phát triển bền vững, đầu mối giao thương của quốc gia và 
quốc tế.

Là vùng phát triển hệ thống đô thị có khả năng thích ứng cao với tác động của ngập lụt, khô 
hạn và tác động của biến đổi khí hậu nước biển dâng, hướng tới phát triển cân bằng và bền vững.

Là một vùng tập trung và chuyên môn  hóa về nông nghiệp, thủy sản và các ngành kinh tế 
biển. Là vùng có bản sắc văn hóa đặc sắc, chất lượng cuộc sống cao, có môi trường cảnh quan 
thiên nhiên độc đáo.
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2.3. Phát triển hệ thống đô thị thích ứng với ngập lụt và xâm mặn.

Xác  định  các  khu  vực  chịu  tác động  ngập  lụt  đến  2050  (NBD+30cm). Kịch  bản  
trung  bình  của Việt Nam   dự   báo   nước biển  dâng  30cm  đến  2050. Một  phần  lớn  lãnh  
thổ  bị ngập theo mùa, với độ sâu ngập từ 0,2m đến 4m. Khu vực chịu  ngập  gia  tăng nghiêm 
trọng nhất là Đồng Tháp  Mười, rồi đến Tứ giác Long Xuyên. Các  khu vực ven biển Đông cũng 
chịu tác động ngập.

Xác  định  các  khu  vực  chịu  tác động  xâm  mặn  đến  2050  (NBD+30cm). Đến  2050,  
xâm  mặn  sẽ  là thách  thức  lớn  nhất  cho vùng  ĐBSCL, sẽ  tác  động đến toàn bộ vùng ven 
biển Đông, hầu  hết  bán  đảo Cà Mau, dải ven biển Tây (hơn 24g/l). Nước biển dâng (30cm  
đến  2050) đẩy xâm mặn sâu hơn trong đất liền dọc  các  nhánh  sông, đặc biệt  vào  mùa  khô  
khi  lưu lượng dòng chảy trên sông Mekong thấp nhất, làm nhiễm mặn các khu vực canh tác 
rộng lớn.

Vùng  ngập  sâu  (Đồng  Tháp Mười và một phần Tứ giác Long Xuyên), chiếm  15%  diện  
tích  tự nhiên vùng. Vùng giữa đồng bằng nước ngọt phù sa, chiếm 38% diện tích tự nhiên vùng. 
Vùng ven biển (ven biển Đông, ven biển Tây và bán đảo Cà Mau) chiếm 47% diện tích vùng.

 

2.4. Phát triển hệ thống đô thị theo định hướng mô hình phát triển và cấu trúc không 
gian vùng.

Mô hình phát triển đa trung tâm với quy mô trung bình, gắn với các hành lang tăng trưởng 
kết nối vùng. Trên cơ sở phát triển các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp đặc trưng, phù hợp với 
phân vùng chức năng  theo các tiểu vùng hóa và thích ứng với những ảnh hưởng của biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng, là mô hình thích hợp cho phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.  

Phân vùng chức năng theo các tiểu vùng hóa, bao gồm: Vùng 1, là tiểu vùng phía Đông 
Bắc (Bao gồm các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bến tre). Vùng 2, là tiểu vùng trung tâm giữa sông 
Tiền và sông Hậu (Bao gồm các tỉnh Vĩnh Long, Đồng tháp, Trà Vinh, Sóc trăng, Hậu Giang, 
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Cần Thơ, An Giang). Vùng 3, là tiểu vùng phía Tây Nam (Bao gồm các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau, 
Kiên Giang). 

Các hành lang phát triển trọng điểm chiến lược kết nối nội vùng, quốc gia và kết nối quốc 
tế: 

Các hành lang phát triển hướng Đông Bắc - Tây Nam gồm:

Hành lang phát triển trọng điểm vùng: (Kết nối Tp. HCM – Tân An – Mỹ Tho – Vĩnh 
Long - Cần Thơ – Vị Thanh - Cà Màu – Năm Căn - Cảng quốc tế Hòn khoai -  Mũi Cà Mau). 
Đây là hành lang phát triển trọng điểm, xương sống của vùng, mang ý nghĩa văn hóa lịch sử, 
tầm quan trọng về an ninh quốc phòng.

Hành lang tăng trưởng N2: (Kế nối Tp. HCM - Đức Hòa – Thạch Hóa - Tân Thạnh – Mỹ 
An – Cao Lãnh – Long Xuyên – Rạch Giá). Tăng cường hệ thống giao thông đường thủy và 
đường bộ. Đây là hành lang phát triển các vùng  kinh tế Đồng Tháp Mười, Tứ Giác Kong Xuyên 
và vùng ven Biển Tây.

Hành lang tăng trưởng ven Biển Đông: (Kết nối Tp. HCM -  Cần Giuộc – Gò Công – Bến 
Tre – Trà Vinh – Sóc Trăng – Bạc liêu – Cà Mau). Đây là hành lang phát triển kinh tế biển.  
Hành lang phát triển dọc biên giới N1: (Kết nối Khu kinh tế Dinh Bà - Hồng Ngự - Châu Đốc 
– Hà Tiên).

Các hành lang phát triển hướng Tây Bắc - Đông Nam gồm:

Hành lang tăng trưởng xuyên Á: (Kết nối Bạc Liêu – Vị Thanh – Rạch Giá – Hà Tiên 
– Xuyên Á). Hành lang tăng trưởng dọc sông Hậu: (Kết nối cảng biển quốc tế Trần Đề - Sóc 
Trăng – Cần Thơ – Long Xuyên – Châu Đốc). Hàng lang tăng trưởng dọc sông Tiền (kết nối 
cảng tổng hợp và Khu kinh tế Duyên Hải – Trà Vinh – Vĩnh Long – Cao Lãnh – Dinh Bà).

Phát triển các vùng đô thị, dịch vụ và công nghiệp: 

Vùng tứ giác đô thị - công nghiệp – dịch vụ là trung tâm toàn vùng và trung tâm tiểu vùng 
giữa sông Tiền và sông Hậu:  (Tp. Cần thơ là đô thị hạt nhân, Vĩnh Long – Cao Lãnh – Long 
Xuyên là các đô thị động lực và các đô thị sinh thái Sa Đéc – Lấp Vò – Lai Vung - Bình Minh 
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– Bình Tân – Long Hồ - Ô Môn – Thốt Nốt). 

Phát triển hệ thống đô thị là cực tăng trưởng trên các tuyến hành lang phát triển trọng 
điểm và tăng trưởng của vùng: Chuỗi đô thị tiểu vùng trung tâm; Chuỗi đô thị tiểu vùng phía 
Tây Nam, chuỗi đô thị tiểu vùng phía Đông Bắc. 

Phát triển các vùng đô thị động lực là trung tâm vùng tỉnh và trung tâm đầu mối trong 6 
vùng sinh thái nông nghiệp. Phát triển các đô thị thứ cấp trung tâm vùng liên huyện, trung tâm 
vùng huyện gắn với 6 vùng sinh thái nông nghiệp và 3 vùng sinh thái đô thị.

Phát triển các vùng cảnh quan nông nghiệp hiện đại thích nghi với biến đổi khí hậu và 
ngập lụt. Bảo vệ cảnh quan hệ sinh thái rừng ngập nước, rừng ngập mặn, hệ sinh thái rừng quốc 
gia. Phát triển các vùng du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.

2.5. Phát triển hệ thống đô thị gắn với các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp.

Quy  hoạch  vùng  ĐBSCL  lựa chọn  giải  pháp  gắn  kết  phát triển kinh tế vùng trong 
tương lai với việc làm nổi bật các đặc tính cốt lõi đầy tiềm năng của 6 tiểu vùng sinh  thái  nông 
nghiệp đặc thù.

Mỗi tiểu vùng sẽ có đặc trưng riêng về  đặc diểm sinh  thái, chất  lượng  nước  và  ngập  lũ, 
khác  biệt  theo  mùa,  điều  kiện thổ  nhưỡng,  các  ảnh  hưởng của  biến   đổi   khí  hậu,  tiềm 
năng khai thác phát triển kinh tế  và  đặc  điểm  tài  nguyên  tự nhiên.

Mỗi  tiểu vùng sẽ hình thành một trung tâm cho các nghiên cứu,  kiến  tạo  và  đổi  mới  
các sản   phẩm   nông  nghiệp đặc trưng của tiểu vùng, trong  đó nhiều  trung  tâm  này  chính  
là thành  phố,  đô  thị  trung  tâm tỉnh lỵ hiện hữu. 

Các  thành  phố, đô thị trung tâm tỉnh, lỵ đóng vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội 
gắn  kết  chặt chẽ với các sản phẩm nông nghiệp mới của mỗi tiểu vùng.
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2.6. Mô hình phát triển hệ thống đô thị và tổ chức hình thái không gian đô thị vùng 
đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với BĐKH và NBD.

Mô hình phát triển: Mạng lưới đô thị đa trung tâm, phát triển hệ thống đô thị theo tầng 
bậc. Hình thành các vùng đô thị là trung tâm vùng và trung tâm các tiểu vùng hóa và theo các 
hành lang tăng trưởng liên kết vùng. Hình thành các đô thị trọng điểm là trung tâm vùng tỉnh 
và trung tâm đầu mối các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp, nhằm thúc đẩy chuyên môn hóa và 
đa dạng hóa nền kinh tế, hiện đại hóa nông nghiệp. Hình thành các đô thị trung tâm vùng liên 
huyện và trung tâm vùng huyện trong các vùng sinh thái nông nghiệp. 

Mô hình này phù hợp với đặc điểm phân bố mạng lưới đô thị vùng nông nghiệp, phù hợp 
với đặc thù sinh thái tự nhiên, thích ứng BĐKH-NBD, sử dụng hợp lý tài nguyên đất và nước 
của vùng ĐBSCL. 

Không hình thành các vùng đô thị hóa lớn, các dải đô thị hóa liên tục tại vùng vực ngập 
sâu, vùng giữa đồng bằng và vùng ven biển. Hạn chế quy mô các đô thị tại vùng ngập sâu và 
vùng ven biển, khuyến khích phát triển đô thị tại vùng giữa đồng bằng, tiểu vùng trung tâm dọc 
sông Tiền sông Hậu với các hình thái thích hợp.

Phát triển hệ thống đô thị trung tâm vùng, trung tâm các tiểu vùng hóa, gắn kết với các 
hành lang trọng điểm và hành lang tăng trưởng liên kết vùng:

Hệ thống đô thị trung tâm vùng và trung tâm tiểu vùng giữa sông Tiền và sông Hậu: Hệ 
thống đô thị vùng tứ giác đô thị: Tp. Cần thơ đô thị hạt nhân trung tâm vùng, Tp. Vĩnh Long 
– Sa Đéc – Cao Lãnh – Long Xuyên là các đô thị động lực. Hình thái đô thị là vùng giữa đồng 
bằng nước ngọt phù sa, phát triển tập trung, nén. Chuổi đô thị hành lang biên giới N; Tp. Hông 
Ngự - Châu Đốc. Phát triển trong vùng ngập sâu. Chuỗi đô thị hành lang ven biển Đông; Tp. 
Sóc Trăng – Trà Vinh, phát triển trong vùng nhiễm mặn ven biển.

Hệ thống đô thị trung tâm tiểu vùng Phía Đông Bắc: Chuỗi đô thị hành lang trọng điểm 
vùng; Tp. Mỹ Tho – Bến Tre – Tân An. Hình thái đô thị vùng giữa đồng bằng nước ngọt phù 
sa, phát triển tập trung, nén.
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Hệ thống đô thị trung tâm tiểu vùng phía Tây Nam: Chuỗi đô thị cực tăng trưởng trên 
hành lang ven biển Đông, Tp. Bạc Liêu – Cà Mau. Hình thái đô thị vùng ngập nặm ven biển, 
phát triển thích nghi.

Phát triển hệ thống đô thị động lực là trung tâm vùng tỉnh và trung tâm đầu mối trong 6 
vùng sinh thái nông nghiệp. 

Phát triển các đô thị thứ cấp trung tâm vùng liên huyện, trung tâm vùng huyện gắn với 6 
vùng sinh thái nông nghiệp và 3 vùng sinh thái đô thị.

2.7. Các hình thái không gian đô thị thích ứng với các điều kiện do tác động cuả BĐKH 
và NBD.

a.) Vùng  ngập sâu (Đồng  Tháp Mười và một phần Tứ giác Long Xuyên), chiếm 15% 
diện tích tự nhiên vùng. 

Là vùng ngập sâu theo mùa lũ và trở thành một vùng chuyển đổi trên cơ sở quản lý ngập 
và trữ nước ngọt cho toàn vùng ĐBSCL.Tại vùng ngập sâu, hạn chế mở rộng đô thị, không phát 
triển đô thị tập trung có quy mô gia tăng, từng bước chuyển đổi hình thái đô thị thích ứng với 
điều kiện ngập mới. Chiến lược phát triển đô thị tại các khu vực ngập sâu đầu nguồn, chủ yếu 
là các công trình trên cọc. Với cách thức này, tình trạng khó khăn của ngập lụt (và hạn hán) sẽ 
được giảm nhẹ. Trục chính đô thị của các khu vực đô thị hóa theo cụm được xem như tuyến đê 
với cao trình đảm bảo an toàn với kịch bản ngập nghiêm trọng nhất có thể xảy ra.

b.)  Vùng giữa đồng bằng nước ngọt phù sa, chiếm 38% diện tích tự nhiên vùng. 

Hình thái phát triển cho các tiểu  vùng  nước  ngọt  phù sa và Tây sông Hậu là tăng chất 
lượng hệ thống đô thị tại các  khu  vực  đất cao cùng  với  cảnh  quan  sản xuất  đa  dạng  như  
lúa,  cây ăn trài và rau quả. Đây là vùng tập trung phần lớn dân số, đồng thời cũng lại vùng đất 
đai màu mỡ nhất. 

Do đó, cần theo hướng phát triển đô thị tập trung nén, hạn chế mở rộng dàn trải, không 
hình thành vùng đô thị hóa, các dải đô thị hóa liên tục. Đây là vùng ngập nông, không chịu tác 
động ngập nghiêm trọng như vùng ngập sâu hay xâm mặn nặng như vùng ven biển nhưng để 
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chống chịu những bất thường gia tăng của BĐKH-NBD, giảm nguy cơ ngập, các đô thị vùng 
này được khuyến nghị phát triển với hình thái ‘đô thị nước’, với cấu trúc cảnh quan chú trọng 
không gian dành cho nước, phát huy bản sắc đô thị sông nước vốn có.

c.) Vùng ven biển (ven biển Đông, ven biển Tây và bán đảo Cà Mau) chiếm 47% diện 
tích vùng. 

Các đô thị và khu vực dân cư tập trung cần phát triển phù hợp với hình thái tự nhiên vùng, 
theo các giồng cát và bãi bồi ven biển và khu vực đất lún thuộc Bán đảo Cà Mau. Trồng rừng 
ngập mặn trên diện rộng cho các khu vực ven biển giúp bảo vệ vùng này khỏi các nguy cơ sóng 
biển lớn cũng như cho phép phát triển kinh tế thủy sản theo hướng bền vững hơn. 

Chiến lược phát triển các khu dân cư mới tại đô thị vùng ven biển theo hình thức các cụm 
công trình tại trung tâm của các không gian hỗn  hợp, đa chức  năng  đan  xen  vào các khu vực 
rừng ngập nước. Các  không  gian  đa  chức  năng  được  sử dụng cho các hoạt động phát triển 
kinh tế, sản  xuất  và  giải  trí.  Kiến  trúc  công  trình cũng  được  khuyến  khích  và  hướng  dẫn 
cho các công nghệ về sử dụng năng lượng mặt trời và thu gom nước mưa.

 

2.8. Định hướng phát triển khu dân cư nông thôn:

Tập trung nguồn lực để xây dựng nông thôn mới; xây dựng nông thôn theo hướng kết hợp 
cải tạo không gian cũ với phát triển mới tại các điểm dân cư nông thôn gắn với mô hình sản xuất 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển hình thái không gian các điểm dân cư nông thôn theo đặc trưng của từng tiểu 
vùng: Tại tiểu vùng ngập sâu, hình thành các cụm dân cư tập trung với hình thái nhà trên cọc; 
Tại tiểu vùng giữa đồng bằng phát triển các khu dân cư tập trung theo hướng hiện đại hóa và 
tăng mật độ; Tại tiểu vùng ven biển hình thành các khu dân cư tập trung theo hình thức các cụm 
công trình nổi gắn kết với cảnh quan rừng ngập mặn và không gian nuôi trồng thủy hải sản.

Định hướng phát triển không gian nông thôn thích ứng với biến đổi khí hậu như: Sử dụng 
các biện pháp tự nhiên như trồng rừng, mở rộng không gian để trữ, điều tiết và thấm nước; tăng 
cường giao thông thủy; xây dựng hình thái nhà ở và công trình thích ứng với lũ lụt, cải thiện 
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không gian ở, không gian sinh hoạt cộng đồng truyền thống gắn với các không gian cảnh quan 
sản xuất đặc thù của địa phương tại khu dân cư vượt lũ; tập trung nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật và hạ tầng xã hội nhằm đảm bảo chất lượng sống và điều kiện sản xuất cho người dân. 
Bảo tồn các làng nghề truyền thống, làng văn hóa, các cộng đồng thiểu số, kết hợp phát triển 
du lịch./.
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CÁC NỘI DUNG LỒNG GHÉP ỨNG PHÓ THIÊN TAI,  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU & NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG ĐIỀU CHỈNH  

QUY HOẠCH CHUNG CÁC ĐÔ THỊ VEN BIỂN DUYỂN HẢI MIỀN TRUNG

PGS.TS.KTS. Nguyễn Vũ Phương
Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

PHẦN MỞ ĐẦU

Duyên hải miền Trung (DHMT) gồm 14 tỉnh/thành phố gồm: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình 
Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận là một trong sáu vùng kinh tế xã hội 
quan trọng của quốc gia đang trong quá trình phát triển và nâng cấp đô thị mạnh mẽ. Hệ thống 
đô thị DHMT chủ yếu tập trung ở vùng ven biển, chịu tác động lớn do biến đổi khí hậu (BĐKH) 
như bão, lũ lụt và nước biển dâng. Tác động của BĐKH&NBD ngày càng rõ rệt, với nhiều biểu 
hiện như: nhiệt độ tăng, nước biển dâng, lượng mưa tăng giảm một cách tiêu cực đã tác động 
ngày càng nghiêm trọng lên cơ sở hạ tầng, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội và đời sống người 
dân đô thị. Việc nghiên cứu rà soát quy hoạch chung các đô thị ven biển lồng ghép các nội dung 
ứng phó với BĐKH&NBD để đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững là một trong những 
giải pháp quan trọng hàng đầuvới các tác động cấp bách trước mắt và lâu dài hướng đến phát 
triển bền vững cho các đô thị DHMT.

1. Kịch bản BĐKH&NBDnăm 2020 cho khu vực duyên hải Miền trung

Trong những năm qua, kịch bản biến BĐKH&NBD cho Việt Nam đã liên tục được xây 
dựng, cập nhật và công bố nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về những biểu hiện, xu thế 
biến đổi trong quá khứ và những dự tính BĐKH, NBD trong thế kỷ 21 ở Việt Nam.Năm 2009, 
Bộ TN&MT công bố lần đầu tiên Kịch bản BĐKH&NBD cho Việt Nam, giới hạn cho 7 vùng 
khí hậu và dải ven biển Việt Nam. Năm 2012 và 2016, kịch bản BĐKH được cập nhật và đã xây 
dựng chi tiết đến cấp tỉnh, kịch bản nước biển dâng được chi tiết cho các khu vực ven biển Việt 
Nam theo từng thập kỷ của thế kỷ 21. 

Hình 1: Lộ trình cập nhật các báo cáo về BĐKH của IPCC (Nguồn: IPCC - 2018)
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Thực hiện Luật Khí tượng thủy văn (2015), Bộ TN&MT ban hành kịch bản BĐKH&NBD 
năm 2020 dựa trên cơ sở các công bố mới nhất của của Ban liên Chính phủ về biến đổi khí 
hậu (IPCC), nội dung được kế thừa tư các kịch bản BĐKH trước đây, bổ xung 10 phương án 
mô hình toàn cầu và 6 mô hình khu vực để dự tính các kịch bản BĐKH&NBD, nguy cơ ngập 
do nước biển dâng chi tiết đến các đơn vị hành chính cấp huyện, các đảo và quần đảo của Việt 
Nam. Một số nội dung liên quan có thể kể đến, đó là:

a) Kịch bản BĐKH về nhiệt độ: nhiệt độ ở tất cả các vùng của Việt Nam đều có 
xu thế tăng so với thời kỳ cơ sở (1986-2005), biến đổi của nhiệt độ có xu thế chung là 
tăng nhanh hơn ở vùng vĩ độ cao so với vùng vĩ độ thấp; tăng nhanh hơn ở các vùng sâu 
trong lục địa so với vùng ven biển. 

Hình 2: Biến đổi nhiệt độ trung bình năm 2016 – 2035 (0C) so với thời kỳ cơ sở

b) Về lượng mưa năm: có xu thế tăng trên phạm vi toàn quốc phổ biến từ 5÷10%; vào 
giữa thế kỷ có mức tăng 5÷15%, trong đó DHMT có thể tăng trên 20%. Các tỉnh có nguy cơ lũ 
lụt cao trong năm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; các tỉnh có nguy cơ hạn hán như: 
Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Bình. Theo kịch bản RCP 4.5 và RCP 8.5, sự biến 
đổi lượng mưa khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận theo bảng sau: 

Hình 3: Biến đổi lượng mưa (%) trung bình năm 2016 – 2035 so với thời kỳ cơ sở

c) Kịch bản BĐKH đối với nước biển dâng. Theo kịch bản RCP4.5 mực NBD trung bình 
cho toàn dải ven biển Việt Nam đến năm 2050 là 22 cm (14 cm ÷ 32 cm); đến năm 2100 là 53 
cm (32 cm ÷ 76 cm). Khu vực DHMT có mực nước biển dâng cao hơn so với các khu vực khác, 
1,5% diện tích các tỉnh ven biển miền Trung từ Thanh Hóa đến Bình Thuận có nguy cơ bị ngập. 
Khu vực ven biển duyên hải Nam Trung Bộ từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mực NBD cao hơn 
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so với khu vực Bắc trung bộ. Biên độ thủy triều có sự phân bố mạnh, vùng có biên độ nhỏ nhất 
là ven biển Thừa Thiên - Huế (40 ÷ 50 cm), độ cao thủy triều lớn nhất thường xuất hiện từ tháng 
10 đến tháng 1 năm sau. Kịch bản nước biển dâng cho 28 tỉnh và 7 khu vực ven biển Việt Nam 
được phân chia như sau:

Hình4:  Sơ đồ phân vùng các khu vực 
ven biển

Hình 5: Sơ đồ dữ liệu Mô hình số độ cao 
(DEM) cập nhật đến năm 2020 cho các khu 

vực ven biển

d) Kịch bản BĐKH với thiên tai, thời tiết cực đoan: liên quan đến nhiệt độ; mưa, bão và 
áp thấp nhiệt đới. DHMT đã xuất hiện nhiều cơn bão mạnh đổ bộvào thời điểm triều cường 
như bão Washi năm 2005, bão Xangsane năm 2006. Trong trường hợp nước dâng do mưa, 
bão kết hợp với thủy triều gây ngập lụt nghiêm trọng tại các đô thị đặc biệt là từ Quảng Bình - 
Quảng Nam. Trận mưa lịch sử ngày 15.10.2022, tại Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa cực lớn, trong 
6 giờ đã lên tới 500 mm. Mưa lớn cùng với thời điểm triều cường dâng cao đã làm chậm quá 
trình thoát nước gây ra tình trạng ngập lụt nặng toàn thành phố Đà Nẵng. 

Bảng 1: Mức biến đổi TB nhiệt độ TB năm (0C) theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5
(Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 10% và cận trên 90%)

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kịch bản BĐKH của Bộ TN&MT 2020

TT Tỉnh, thành phố Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5
2046-2065 2080-2099 2046-2065 2080-2099

1 Thanh Hóa 1,6 (1,1 - 2,3) 2,2 (1,4 - 3,1) 2,2 (1,5 - 3,0) 3,8 (2,9 - 5,2)
2 Nghệ An 1,6 (1,0 - 2,3) 2,1 (1,4 - 3,1) 2,1 (1,4 - 3,0) 3,8 (2,9 - 5,2)
3 Hà Tĩnh 1,5 (1,0 - 2,1) 2,0 (1,3 - 2,9) 2,0 (1,4 - 2,8) 3,6 (2,8 - 4,8)
4 Quảng Bình 1,5 (0,9 - 2,1) 1,9 (1,3 - 2,7) 2,0 (1,4 - 2,7) 3,5 (2,8 - 4,6)
5 Quảng Trị 1,4 (0,9 - 2,1) 1,8 (1,1 - 2,7) 1,8 (1,3 - 2.6) 3,4 (2.6 - 4.5)
6 Thừa Thiên - Huế 1,4 (0,9 - 2,0) 1,8 (1,2 - 2,7) 1,9 (1,4 - 2,5) 3,4 (2.6 - 4.5)
7 Đà Nẵng 1,4 (0,9 - 2,0) 1,8 (1,2 - 2,7) 1,8 (1,3 - 2.6) 3,3 (2.6 - 4,3)
8 Quảng Nam 1,4 (0,9 - 2,0) 1,8 (1,2 - 2.6) 1,8 (1,3 - 2,5) 3,2 (2,5 - 4,3)
9 Quảng Ngãi 1,4 (0,9 - 2,0) 1,8 (1,2 - 2.6) 1,9 (1,3 - 2,5) 3,3 (2.6 - 4,3)
10 Bình Định 1,3 (0,9 - 2,0) 1,7 (1,2 - 2,5) 1,8 (1,3 - 2,5) 3,2 (2,5 - 4,2)
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TT Tỉnh, thành phố Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5
11 Phú Yên 1,3 (0,9 - 2,0) 1,7 (1,2 - 2,5) 1,8 (1,2 - 2,5) 3,2 (2,5 - 4,2)
12 Khánh Hòa 1,3 (0,9 - 1,9) 1,7 (1,1 - 2,4) 1,8 (1,3 - 2,5) 3,2 (2,4 - 4,1)
13 Ninh Thuận 1,2 (0,9 - 1,9) 1,6 (1,1 - 2,4) 1,7 (1,2 - 2,5) 3,1 (2,5 - 4,0)
14 Bình Thuận 1,2 (0,9 - 1,9) 1,6 (1,1 - 2,4) 1,7 (1,2 - 2,5) 3,1 (2,5 - 4,0)

Bảng 2: Mức biến đổi TB của lượng mưa năm (%) theo kịch bản RCP4.5 và RCP8.5
(Giá trị trong ngoặc đơn là khoảng biến đổi quanh giá trị trung bình với cận dưới 20% và cận trên 80%)

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo kịch bản BĐKH của Bộ TN&MT 2020
TT Tỉnh, thành phố Kịch bản RCP4.5 Kịch bản RCP8.5

2046-2065 2080-2099 2046-2065 2080-2099
1 Thanh Hóa 13,9 (3,0 - 25,9) 16,6 (1,3 - 32,7) 15,9 (6,4 - 23,4) 19,1 (-0,0 - 36,4)
2 Nghệ An 13,1 (2,7 - 22,8) 14,1 (0,2 - 26,2) 18,3 (8,2 - 26,0) 19,4 (3,8 - 32,3)
3 Hà Tĩnh 13,0 (2,4 - 24.5) 12,3 (-0,1 - 25,1) 16,1 (9,5 - 22,5) 14,7 (4,7 - 26,2)
4 Quảng Bình 8.5 (-3,9 - 22,4) 10,6 (-1,1 - 22,9) 11,9 (5,7 - 18,4) 8,6 (-2,4 - 19,9)
5 Quảng Trị 11,3 (0,1 - 23,2) 16,5 (4,1 - 30,4) 12,2 (3,3 - 20,9) 14,4 (3,3 - 25,7)
6 Thừa Thiên - Huế 12,0 (-4,8 - 29,6) 15,1 (-2,4 - 33,4) 10,0 (-0,9 - 20,3) 11,4 (-2,3 - 24,9)
7 Đà Nẵng 15,7 (-0,3 - 34,7) 17,6 (1,9 - 34,8) 14,4 (3,4 - 24,6) 15,7 (5,2 - 26,9)
8 Quảng Nam 17,8 (3,0 - 34,8) 21,5 (8,4 - 35,1) 16,5 (6,9 - 26,3) 19,5 (7,6 - 30,8)
9 Quảng Ngãi 15,0 (-2,4 - 36,7) 17,6 (6,1 - 27,6) 14,4 (3,5 - 26,1) 13,0 (2,7 - 21,8)
10 Bình Định 13,2 (-0,9 - 28,8) 15,6 (5,2 - 23,6) 15,4 (7,0 - 24,1) 13,2 (4,9 - 22,2)
11 Phú Yên 8,9 (-2,9 - 22,5) 11,4 (0,0 - 21,7) 8,0 (-0,3 - 17,8) 7,0 (-3,5 - 19,2)
12 Khánh Hòa 11,1 (-2,8 - 27,3) 11,2 (-0,8 - 23,0) 9,6 (-4,7 - 23,2) 10,7 (-1,7 - 24,8)
13 Ninh Thuận 16,6 (-1,7 - 32,1) 20,0 (6,8 - 34,3) 18,9 (6,2 - 30,7) 24,8 (7,2 - 41,9)
14 Bình Thuận 16,6 (-1,7 - 32,1) 20,0 (6,8 - 34,3) 18,9 (6,2 - 30,7) 24,8 (7,2 - 41,9)

Tác động BĐKH&NBDtới các đô thị vùng ven biển DHMT

 DHMT nằm ở vị trí chuyển tiếp giữa Bắc Bộ và Nam Bộ, trải dài với 1.430 km bờ biển, 
hẹp theo chiều ngang, chiều dài gấp nhiều lần chiều rộng. Địa hình tương đối đa dạng, có độ độ 
dốc lớn từ khu vực miền núi xuống đồi gò trung du, đồng bằng nhỏ hẹp ven biển, bị chia cắt bởi 
các dãy núi và nhiều con sông lớn.Sự gia tăng của các hiện tượng khí hậu cực đoan, thiên tai cả 
về tần số và cường độ do BĐKH là mối đe dọa thường xuyên, trước mắt và lâu dài đối với tất 
cả các lĩnh vực trong đời sống cộng đồng dân cư đô thị, gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống. 
Tác động của thời tiết cực đoan thiên tai, BĐKH tại khu vực DHMT thể hiện thông qua:

- Biến động về nhiệt độ (nhiệt độ tăng vào mùa nóng, giảm vào mùa lạnh, tăng nhiệt độ 
cực đại, tăng số lượng các đợt nóng có cường độ cao...)

- Thay đổi về lượng mưa (tăng mạnh về mùa mưa, giảm về mùa khô)

- Tăng cường độ và tần suất bão với các diễn biến khó lường. 

- Nước biển dâng

Các đô thị Miền Trung tập trung chủ yếu dọc theo vùng duyên hải và đồng bằng, theo các 
lưu vực sông và giữ một vai trò quan trọng trong hệ thống mạng lưới đô thị quốc gia. Trong khi 
các đô thị ven biển và đồng bằng có thể chịu các tác động do BĐKH như nước biển dâng, bão, 
áp thấp nhiệt đới, lũ lụt, xâm nhập mặn thì các đô thị vùng núi và trung du, dọc các lưu vực sông 
thường chịu ảnh hưởng của lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán cũng như các hiện tượng thời tiết cực 
đoan, tác động trực tiếp đến nơi cư trú của người dân các đô thị. BĐKH&NBD gây áp lực lên 
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vấn đề di cư, đặc biệt là dòng người từ nông thôn lên thành thị, làm trầm trọng thêm những vấn 
đề mà các đô thị đang phải đối mặt từ việc cung cấp nhà ở, cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, đến 
giảm thiểu đói nghèo, dịch bệnh, hạn chế ô nhiễm môi trường và bảo đảm an ninh lương thực. 

Đô thị là trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh nên khả năng dễ bị tổn thương và 
thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường, cơ sở hạ tầng sẽ lớn. Các cộng đồng có khả năng dễ bị 
tổn thương cũng đa dạng hơn do các vấn đề xã hội ở đô thị phức tạp hơn. Tuy vậy, khả năng 
ứng phó ở các khu vực đô thị luôn cao hơn các khu vực nông thôn do có mặt bằng chung về 
nhận thức cao hơn, trình độ và năng lực quản lý, hệ thống hạ tầng cũng  tốt hơn ở các vùng 
nông thôn. 

3. Bài học kinh nghiệm thích ứng với thiên tai, BĐKH&NBD 

Sự thích ứng với khí hậu là một quá trình qua đó con người làm giảm những tác động bất 
lợi của khí hậu đến sức khoẻ, đời sống và sử dụng những cơ hội thuận lợi mà môi trường khí hậu 
mang lại. Để thích ứng với BĐKH cần đánh giá các công nghệ và biện pháp khác nhau nhằm 
phòng tránh những hậu quả bất lợi của thiên tai, BĐKH&NBD. Bằng cách ngăn chặn hoặc hạn 
chế, nhanh chóng tạo ra một sự thích ứng và phục hồi có hiệu quả sau những tác động, lợi dụng 
những tác động tích cực. Các biện pháp thích ứng với thiên tai, BĐKH&NBD bao gồm: 1) Chấp 
nhận tổn thất; 2) Chia sẻ tổn thất; 3) Làm thay đổi nguy cơ; 4) Ngăn ngừa các tác động; 5) Thay 
đổi cách sử dụng; 6) Thay đổi/chuyển địa điểm. 

Việc tiếp cận thích ứng với BĐKH trong quy hoạch chung xây dựng đô thị cần thực hiện 
kết hợp theo các hướng sau đây theo các cấp độ khác nhau: a) Rút lui (tạm thời hoặc vĩnh viễn); 
b) Tránh né; c) Thích ứng; d) Phục hồi. Các bài học đã đúc kết qua nhiều thế hệ đã hình thành 
phương châm phòng chống thiên tai ở Việt Nam“Bốn tại chỗ - Ba sẵn sàng”, vẫn được thực hiện 
một cách có hiệu quả tại khu vực đô thị và nông thôn ở Miền trung:

Bảng 3: Phương châm phòng chống thiên tai ở Việt Nam

Trong quá trình điều chỉnh QHC xây dựng các đô thị ven biển DHMT có thể tham khảo 
các kinh nghiệm quốc tế, có thể kể đến: Kinh nghiệm của Đan Mạch và nhiều nước trên thế giới 
là lồng ghép thích ứng với BĐKH ở tất cả các cấp độ quy hoạch từ quy hoạch vùng, đô thị và 
nông thôn, phát triển các giải pháp toàn diện để ứng phó với thời tiết cực đoan, BĐKH&NBD; 
Kinh nghiệm của Hà Lan kiểm soát dòng chảy và hệ thống mạng lưới nước thông qua phát triển 
hệ thống đê điều – trong đó kết hợp hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị với hệ thống 
đê điều; Kinh nghiệm của New York xây dựng các kịch bản và hành động ứng phó với BĐKH, 
dự báo lũ lụt bởi nguyên nhân chính do kết hợp giữa triều cường và nước biển dâng cao do bão; 
Kinh nghiệm của Hàn Quốc hình thành khái niệm phát triển đô thị xanh, hài hòa va bền vững. 
Kinh nghiệm của Úc - Dự án phát triển làng trong vịnh Moreton, kết nối đô thị với nông thôn 
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bền vững. Các giải pháp kỹ thuật và chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật QHC đô thị cần được rà soát và bổ 
sung phù hợp với đặc thù của mỗi vùng miền và địa phương.

4. Các cơ sở pháp lý trong điều chỉnh QHC thích ứng thiên tai, BĐKH&NBD. 

DHMT gồm 14 tỉnh thành kéo dài từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, trong đó có 01 thành 
phố trực thuộc Trung ương là Đà Nẵng; 18 thành phố trực thuộc tỉnh; 7 đô thị xếp hạng đô thị 
loại I, có 7 đô thị xếp hạng đô thị loại II và 4 đô thị xếp hạng đô thị loại III (tính đến năm 2018). 
Ngoài ra còn có các đô thị (chưa phải là thành phố) xếp loại 3, 4 (Thị xã, Huyện). Định hướng 
phát triển vùng DHMT trở thành vùng kinh tế phát triển, cửa ngõ phía Đông và là hành lang 
thương mại quan trọng giữa 2 vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam, cũng như kết 
nối khu vực tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng với khu vực Đông Bắc Á và Đông Nam Á, trên 
cơ sở phát triển các đô thị ven biển và hướng biển, các khu du lịch ven biển, xây dựng và hoàn 
thiện kết cấu hạ tầng kinh tế biển. 

Việc triển khai và rà soát QHC xây dựng đô thị ứng phó thiên tai, BĐKH&NBD cần dựa 
trên cơ sở các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành trong quản lý phát triển đô thị như: 
Quyết định số 445/QĐ-TTg điều chỉnh Định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống 
đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Quyết định số 1659/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020; Quyết định số 758/QĐ-TTg 
về Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia giai đoạn từ năm 2009 đến băn 2020; Quyết định 
số 1393/QĐ-TTg về phê duyệt chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; Quyết định số 2623/
QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai 
đoạn 2013-2020; Quyết định số 622/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; Quyết định số 84/QĐ-TTg phê duyệt Kế 
hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030… Các văn bản, chính sách 
khác liên quan của Trung ương và địa phương.

Để nâng cao sức chống chịu thiên tai, ứng phó BĐKH&NBD, QHC xây dựng đô thị cần 
dựa trên các nguyên tắc: Tích hợp; Toàn diện; Tổng thể được thực hiện trong mối quan hệ với 
chiến lược tổng thể ứng phó với BĐKH của huyện, tỉnh với tầm nhìn dài hạn. Ưu tiên các biện 
pháp thích ứng với các tác động do thiên tai và thời tiết cực đoan gây ra.

5. Các nội dung lồng ghép ứng phó thiên tai, BĐKH&NBD

Quan điểm lồng ghép ứng phó thiên tai, BĐKH&NBD cần được cụ thể hóa dựa trên 
các nguyên tắc nhằm tăng cường năng lực thích ứng, khả năng chống chịu với thiên tai, 
BĐKH&NBD. Bảo vệ, bảo tồn, tăng cường các giá trị của hệ thống tự nhiên cần được lồng 
ghép vào quy hoạch phát triển không gian và sử dụng đất, quy hoạch, thiết kế hệ thống hạ tầng, 
tạo lập và gắn kết các vùng/khu vực có chức năng tự nhiên, trong đó quy hoạch và quản lý dựa 
trên chu trình tuần hoàn tự nhiên của yếu tố nước, đảm bảo các nguyên tắc:

(1) Những nguyên tắc nhằm thích nghi với bão và ngập lụt gia tăng

(2) Các nguyên tắc nhằm thích nghi với mực NBD

(3) Các nguyên tắc có khả năng giúp giảm thiểu CO2

(4) Các nguyên tắc thích ứng với tăng nhiệt độ trong quy hoạch không gian và thiết kế 
đô thị
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Ứng phó với thiên tai, BĐKH được lồng ghép vào quá trình quản lý thực hiện theo quy 
hoạch thông qua công cụ pháp lý là quy chế quản lý quy hoạch đô thị, được đánh giá thường 
xuyên và điều chỉnh khi hoàn cảnh thay đổi, đảm bảo nguyên tắc dự phòng, phối hợp và phổ 
cập thông tin. Quy hoạch xây dựng sẽ tạo ra những giá trị mới của đô thị hiện đại, phát triển bền 
vững về kinh tế, văn hóa, xã hội; gắn kết tổ chức của cộng đồng, người dân sẽ trực tiếp tham 
gia vào quá trình quy hoạch. 

Bảng 4: Phương thức lồng ghép ứng phó BĐKH, NBD trong điều chỉnh QHC

Chuẩn bị - Nghiên cứu nhiệm vụ, xác định mục tiêu, phạm vi ranh giới
Bước 1 - Đánh giá hiện trạng tác động của BĐKH đến các nội dung của QHCXD đô thị 

- Sàng lọc các vấn đề BĐKH liên quan đến lập QHCXD đô thị
Bước 2 - Rà soát các nội dung ứng phó với BĐKH&NBD đã được lồng ghép trong 

QHCXD đô thị được thực hiện gần nhất với thời điểm nghiên cứu lồng ghép
Bước 3 - Xem xét kịch bản BĐKH&NBD, xác định các vấn đề BĐKH trọng tâm đối với 

đô thị trong tương lai và xác định các nội dung ưu tiên lồng ghép

- Dự báo xu thế, diễn biến tác động của BĐKH, NBD tới quy hoạch không gian 
và hạ tầng kỹ thuật đô thị trong tương lai 

Quy hoạch định hướng phát triển không gian: Ngập úng do mưa; Nắng nóng, 
đảo nhiệt 

Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Quy hoạch san nền và thoát nước 
mưa (QH chiều cao nền, hệ thống thoát nước mưa &phòng chống lũ lụt; QH hệ 
thống giao thông; QH hệ thống cấp nước; QH thoát nước thải; QH chất thải rắn; 
QH nghĩa trang; QH cấp điện 

Bước 4 - Đề xuất mô hình & giải pháp ứng phó với thiên tai, với BĐKH, NBD lồng 
ghép vào điều chỉnh QHCXD/QHCXD đô thị

Báo cáo - Lấy ý kiến các bên liên quan về đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn mới lồng 
ghép ứng phó thiên tai, BĐKH

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị phải đảm bảo quy định đầy đủ các nội dung 
ứng phó với thiên tai, BĐKH&NBD đã được đề xuất trong QHC và mô hình quản lý đô thị thích 
ứng với BĐKH, NBD. Thường xuyên đánh giá các hoạt động của các hệ thống và điều chỉnh 
khi hoàn cảnh thay đổi, đảm bảo nguyên tắc dự phòng, phối hợp và phổ cập thông tin. Công tác 
quản lý thực hiện đầu tư xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt đảm bảo nguyên tắc nâng 
cao sức chống chịu cho đô thị, gắn kết các hoạt động chống chịu vào các chương trình phát triển 
của thành phố, hỗ trợ xây dựng chính sách để đô thị có thể phát triển mạnh mẽ trong trường hợp 
xảy ra các cú sốc và áp lực.

KẾT LUẬN

Khu vực DHMT chịu tác động BĐKH đặc trưng là tăng lượng mưa, bão và các hiện tượng 
thời tiết cực đoan, nước biển dâng, thay đổi nhiệt độ và xâm nhập mặn. Bão đi kèm với triều 
cường, sóng lớn, gây sạt lở bờ biển, đánh sập nhiều tuyến đê kè gây nguy hiểm cho các khu vực 
sản xuất, khu vực dân cư đô thị, khu du lịch ven biển. Các tác động của thiên tai, BĐKH&NBD 
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cùng các hậu quả đi kèm theo đó, gây ra sự thay đổi về cấu trúc không gian đô thị của khu vực 
ven biển, làm giảm quỹ đất xây dựng đô thị, thu hẹp diện tích cho mục đích sản xuất, canh tác. 
Thiên tai, BĐKH&NBD với tất cả những hậu quả của nó sẽ trở thành những cản trở không nhỏ 
trong sự phát triển các đô thị ven biển DHMT, nếu như chúng ta không tập trung thực hiện các 
giải pháp ngăn ngừa và đối phó kịp thời. Trình tự các bước cơ bản nêu trên cần phải được thực 
hiện một cách đồng bộ, các nội dung có thể thực linh hoạt tùy thực tế, tùy theo khả năng kinh 
tế của mỗi địa phương để xác định cấp độ ứng phó với thiên tai, BĐKH&NBD trong từng giai 
đoạn nhất định.
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5. Nguyễn Văn Thắng và nnk, (2010), Nghiên cứu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến các điều 

kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và đề xuất các giải pháp chiến lược phòng tránh, giảm nhẹ 
và thích nghi, phục vụ phát triển bền vững kinh tế - xã hội ở Việt Nam, KC.08.13/06-10. 
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QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT  
TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU  

“THÀNH PHỐ CÀ PHÊ THẾ GIỚI”

Ông Vũ Văn Hưng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Buôn Ma Thuột

Thành phố Buôn Ma Thuột có vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên, kết nối các trung tâm 
phát triển vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và tam giác phát triển Lào – Việt Nam - Căm-
pu-chia. Thành phố Buôn Ma Thuột là đô thị loại I mang những đặc trưng cơ bản của một đô thị 
trung tâm đa chức năng, có sức lan tỏa về kinh tế, văn hóa và có vị trí chiến lược quan trọng về 
kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của vùng Tây Nguyên và cả nước. Đây là vùng cao nguyên 
quy tụ 40 dân tộc với nền văn hóa đặc sắc của những lễ hội truyền thống, những bản trưởng ca 
hào hùng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO công nhận là kiệt tác 
di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Thành phố Buôn Ma Thuột có hệ thống giao thông đường bộ và đường hàng không thuận 
lợi kết nối các đô thị lớn của vùng Tây Nguyên (Pleiku, Kon Tum, Gia Nghĩa, Đà Lạt) với các 
trung tâm kinh tế, các cảng biển vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và khu vực tam giác Lào 
– Việt Nam – Căm-pu-chia.

Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành 
phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định: Buôn 
Ma Thuột đang từng bước giữ vai trò là đầu mối giao lưu kinh tế - xã hội giữa Tây nguyên với 
miền Đông Nam Bộ, Duyên hải miền Trung và trong quan hệ quốc tế…, và đề ra phương hướng 
phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là: 
Xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên 
trên cơ sở khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, nhất là tài nguyên 
thiên nhiên, các giá trị văn hóa, lịch sử, vị trí địa lý trung tâm vùng, tam giác Lào – Việt Nam 
– Căm-pu-chia...

Trước sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đô thị trong quá trình toàn cầu hóa, Việt Nam có 
chủ trương khuyến khích các đô thị xây dựng thương hiệu gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế 
của đô thị. Để xây dựng thương hiệu cho đô thị, trước hết phải xác định đô thị đó có gì khác biệt, 
có gì đặc trưng so với các đô thị khác tại Việt Nam và trên thế giới, để từ đó nâng tầm chúng 
lên thành thương hiệu. Với Việt Nam, việc lựa chọn các đô thị có lợi thế đặc biệt để xây dựng 
thành các đô thị có thương hiệu với vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ, 
du lịch... có khả năng cạnh tranh cao trong khu vực, quốc tế là rất cần thiết và cấp bách. Theo 
đó, ngày 09/7/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 103/NQ –CP về Chương trình hành 
động thực hiện kết luận số 67-KLTW, ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát 
triển TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, giao 
UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Đề án phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở 
thành “thành phố cà phê của thế giới”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các 
giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
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Trong những năm qua, Thành phố Buôn Ma Thuột đã đẩy mạnh công tác quản lý xây dựng 
đô thị, tiến hành cải tạo chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng đến nay diện mạo kiến trúc cảnh quan 
thành phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, đô thị đã có những công trình điểm nhấn mặc dù còn 
ít nhưng đã mang dấu ấn về “thành phố thủ phủ cà phê của Tây Nguyên”. Tuy nhiên để hiện thực 
hóa mục tiêu trở thành “thành phố cà phê của thế giới” thì còn nhiều việc phải làm từ cải tạo chỉnh 
trang đến xây dựng mới những công trình phát triển các lĩnh vực dịch vụ liên quan đến Cà phê, du 
lịch, sự hấp dẫn về kiến trúc, nghệ thuật, bản sắc và môi trường cảnh quan đô thị ...

Chính vì vậy, việc “Quy hoạch và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột trong quá trình 
xây dựng thương hiệu “thành phố cà phê thế giới” được xác định là một trong những nhiệm 
vụ trọng tâm và cấp bách để chính quyền các cấp và nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột quan 
tâm triển khai thực hiện. 

Công tác lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 nhằm cụ thể 
hóa quy hoạch chung năm 2014 để làm cơ sở quản lý đô thị, được xác định là nhiệm vụ trọng 
tâm trong quản lý và phát triển đô thị của thành phố Buôn Ma Thuột. Tính đến thời điểm hiện 
nay tổng diện tích QHPK (bao gồm cả diện tích QHCT chưa có QHPK) khu vực nội thành được 
duyệt là 6.103,48ha; với tỷ lệ phủ kín quy hoạch khu vực nội thành là 78,25%;

Với kết quả như nêu trên cho thấy công tác lập và điều chỉnh quy hoạch đô thị được quan 
tâm triển khai thực hiện kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển 
của từng ngành, lĩnh vực trên địa bàn Thành phố theo từng giai đoạn phát triển; làm cơ sở cho 
việc phát triển và hoàn thiện các trung tâm chuyên ngành như lĩnh vực giáo dục, y tế, thể thao, 
thương mại dịch vụ, du lịch…; xác định được các dự án đầu tư trọng điểm để kêu gọi đầu tư xã 
hội hóa và đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) các lĩnh vực chuyên ngành, có thế mạnh 
của thành phố.

Tuy nhiên thực trạng quản lý đô thị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, đó là: 

+ Công tác quản lý đô thị đang triển khai không theo kịp được với tốc độ phát triển đô thị; 
chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của thành phố, đặc biệt là không gian dọc các con suối 
và không gian văn hóa lễ hội vùng Tây Nguyên là những yếu tố đặc trưng của thành phố chưa 
được quan tâm đúng mức; hình ảnh đô thị của các các tuyến phố thiếu nét đặc trưng của đô thị 
cao nguyên gắn liền với văn hóa Êđê. Các khu phố cũ với hiện trạng chủ yếu là dạng nhà phân 
lô, ô phố, hình thức kiến trúc đa dạng, thiếu bản sắc.

+ Các buôn làng trong đô thị đang bị lấn át bởi sự phát triển và mở rộng đô thị, các công 
trình xây dựng mới đang bủa vây các công trình kiến trúc có giá trị văn hóa cần được bảo tồn.

+ Các dự án du lịch mang những nét đặc trưng về địa hình, văn hóa buôn làng và ẩm thực 
(cà phê) chưa được đầu tư khai thác đúng tiềm năng; hiện nay trên địa bàn thành phố mới chỉ 
đầu tư một số khu du lịch liên quan đến những nét đặc trưng vừa nêu, trong đó phải kể đến một 
số dự án như: Khu du lịch Suối Xanh, làng cà phê Trung Nguyên, khu du lịch văn hoá cộng 
đồng buôn KoTam tại phường Tân Hoà...

Bên cạnh đó, hiện trạng hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại của thành phố Buôn Ma 
Thuột hiện nay chỉ mới đáp ứng được kết nối nội địa trong nước; khách du lịch quốc tế đến 
với Buôn Ma Thuột phải thông qua các sân bay quốc tế tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 
Đà Nẵng, sau đó di chuyển bằng đường bộ đến Buôn Ma Thuột. Mặt khác, các tuyến đường 
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giao thông nói chung và các tuyến phố trong đô thị nói riêng chỉ mới dừng lại ở chức năng 
giao thông, đối với chức năng không gian dọc các tuyến đường chưa được quan tâm khai thác 
đúng mức.

Để xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột là “thành phố cà phê của thế giới” 
phải phát triển thành phố Buôn Ma Thuột không chỉ là trung tâm kinh tế của vùng Tây Nguyên 
mà còn là “thành phố cà phê của thế giới”, một điểm đến du lịch hấp dẫn, thành phố Buôn Ma 
Thuột sẽ chú trọng thực hiện một số giải pháp sau đây:   

Một là, trong tổ chức không gian đô thị:

- Ngoài gìn giữ bản sắc đô thị để tạo được sự gắn bó cộng đồng và sự hấp dẫn mạnh mẽ 
đối với du khách cần xây dựng hình tượng đô thị, tạo hình ảnh mới mẻ đặc sắc cho đô thị, biến 
tất cả các khu vực chức năng đô thị, các công trình kiến trúc trở thành các điểm đến cho du 
khách; Xây dựng hình tượng đô thị để hấp dẫn các nhà kinh doanh đến đầu tư; một số thu hút 
nhân tài đến làm việc và sinh sống, các tập đoàn kinh tế lớn, đa quốc gia đến đặt văn phòng, 
hay khách du lịch trong ngoài nước đến thăm quan… Cà phê cần được chuyển tải vào kiến trúc, 
không gian cảnh quan, từng đường phố, ngõ ngách của đô thị. 

- Quy hoạch sắp xếp, chỉnh trang đô thị để nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng, tăng tính 
hấp dẫn cho du lịch, là thành phố đáng sống, nơi quảng bá - giao thương buôn bán cà phê, với 
việc xem xét đề xuất vào quy hoạch các khu vực: quảng trường đô thị, sàn giao dịch cà phê, bảo 
tàng, các tuyến phố đi bộ với các cửa hàng cà phê, các không gian dành cho tổ chức sự kiện, 
Festival quốc tế Văn Hoá Cà Phê và Văn hoá Tây Nguyên kết hợp với các cuộc thi pha chế và 
thưởng thức; Xây dựng nhà cộng đồng trong mỗi làng bản để du khách có thể tham quan tìm 
hiểu về truyền thống văn hóa địa phương, tham gia hái, rang, xay thủ công và thưởng thức cà 
phê tại chỗ; Xây dựng chuỗi cửa hàng cà phê thương hiệu, liên quan đến mỗi vùng cà phê thổ 
nhưỡng để tạo con đường ngắn nhất từ người trồng đến người tiêu dùng; 

Lập thiết kế đô thị và chỉnh trang lại kiến trúc đô thị để kể Câu chuyện của Tây Nguyên, 
đồng thời kiến tạo nên đặc điểm nhận dạng bản sắc không gian đô thị (Một là kiến tạo chất 
lượng hình ảnh đô thị, bao gồm các kiến trúc điểm nhấn, các tác phẩm nghệ thuật đô thị; Hai là 
kiến tạo chất lượng không gian đô thị dành cho trải nghiệm của người dùng (cư dân đô thị và 
du khách); tăng cường hơn nữa các trục cảnh quan, không gian công cộng độc đáo, với đa dạng 
hoạt động chú trọng toàn diện đến cảm thụ của con người: từ thị giác đến thính giác, khứu giác, 
vị giác, xúc giác trong không gian; Ba là nhấn mạnh trải nghiệm tính thời gian trong hoạt động 
đô thị, cụ thể là các sự kiện đặc biệt, các lễ hội được sáng tác riêng cho thành phố, cộng hưởng 
giữa thiết kế và tổ chức hoạt động)

 - Đổi mới mô hình phát triển đô thị: TP. Buôn Ma Thuột cần tập trung tăng cường yếu 
tố xanh, sinh thái; tạo thêm nhiều không gian cây xanh mặt nước, đảm bảo các khu vực chức 
năng phải đạt các tiêu chuẩn về chất lượng môi trường; Đưa tiêu chí xanh vào công tác thiết kế, 
xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị như: cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải, cung cấp năng lượng, 
viễn thông, phát triển mạng lưới giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và không gian xanh đô thị. Ưu 
tiên phát triển hệ thống giao thông xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và sử dụng năng 
lượng tái tạo, cải thiện đổi mới và sử dụng đầy đủ công nghệ, kỹ thuật, vật liệu sạch, bền vững; 
Đổi mới phương pháp, cách thức lập quy hoạch. Các giải pháp quy hoạch, xây dựng và phát 
triển đô thị phải phù hợp với lợi ích của người dân. 
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- Quy hoạch các cung đường di sản cà phê trong nội đô và ngoại ô (kết nối các địa điểm 
sản xuất)…Các điểm thông tin du lịch, hệ thống biển chỉ dẫn và thông tin đồng bộ, 

Hai là, trong phát triển hạ tầng kỹ thuật:

- Phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đa phương thức kết nối với các vùng trong nước 
và quốc tế một cách thuận tiện, an toàn, hiệu quả. Do đó, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng 
các tuyến: Cao tốc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) - Gia Nghĩa (Đăk Nông) thuộc tuyến cao tốc Bắc 
Nam phía Tây (CT.02); Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (CT.24), Cao tốc Liên Khương 
- Buôn Ma Thuột (CT.26) bên cạnh đó, tiếp tục có kiến nghị đối với việc nâng cấp Cảng Hàng 
không Buôn Ma Thuột thành Cảng hàng không quốc tế kết nối đến các tọa độ lớn của thế giới 
về kinh doanh buôn bán cà phê và thị trường khách du lịch để họ đến làm ăn, thưởng thức cà 
phê, mang văn hóa cà phê thế giới đến Buôn Ma Thuột và ngược lại;

- Phát triển tuyến đường sắt Tuy Hòa - Buôn Ma Thuột, về lâu dài kết nối với các tỉnh Tây 
Nguyên, dọc theo hướng tuyến cao tốc Ngọc Hồi - Chơn Thành...

- Hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng kết nối TP. Buôn Ma Thuột đến các vùng sản 
xuất cà phê, các điểm du lịch trên địa bàn toàn vùng Tây Nguyên. Hoàn thiện đường đô thị theo 
quy hoạch được duyệt và phải đảm bảo đáp ứng chức năng giao thông và chức năng không gian.

Để triển khai thực hiện các giải pháp nêu trên, ngoài việc tập trung triển khai thực hiện 
tốt Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Buôn Ma 
Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã được thông qua tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XV, thành phố Buôn 
Ma Thuột xác định rất cần có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp, ủng hộ mạnh mẽ của 
các Bộ, ngành, các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là các Tỉnh thuộc khu vực Tây 
Nguyên, cùng với sự đồng hành của các Sở, ban, ngành tỉnh Đắk Lắk và sự chung tay góp sức 
của cán bộ và Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.
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XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GẮN KẾT ĐỒNG BỘ, CHẶT CHẼ  
VÀ PHÙ HỢP VỚI ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ HÓA VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

BỀN VỮNG ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045  
THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT SỐ 06-NQ/TW NGÀY 24/01/2022  

CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 

1. Khát quát tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới cả nước giai đoạn 2010-2020

Với sự chỉ đạo quyết liệt, sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự 
tham gia tích cực của người dân, xây dựng nông thôn mới (viết tắt là NTM) đã trở thành phong 
trào sôi nổi, rộng khắp trên cả nước. Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, Chương trình đã đạt 
được những kết quả quan trọng, theo như đánh giá của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước là “to lớn, 
toàn diện và mang tính lịch sử”, thể hiện ở một số kết quả nổi bật sau:

- Chương trình đã làm thay đổi nhận thức sâu sắc của toàn bộ cán bộ, đảng viên và người 
dân về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nông nghiệp, nông dân và nông 
thôn Việt Nam có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và thực sự là tiềm năng, 
thế mạnh của đất nước.

- Chương trình xây dựng NTM góp phần quan trọng thay đổi diện mạo khu vực nông 
thôn, hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng được hoàn thiện kể cả ở những vùng 
sâu, vùng xa, miền núi, biên giới và hải đảo, môi trường, cảnh quan nông thôn sáng - xanh - 
sạch - đẹp hơn, giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy, an ninh chính trị được 
giữ vững, nhiều vùng quê nông thôn trở thành nơi đáng sống. Đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân ngày càng được cải thiện. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 
2020 tăng 1,7 lần so với năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo nông thôn giảm nhanh từ 12,7% năm 2016 
xuống còn khoảng 5,6% năm 2020, khoảng cách phát triển giữa nông thôn - đô thị từng bước 
được thu hẹp…

- Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện, đến hết năm 2020, Chương trình đã hoàn thành 
vượt 12,4% số xã đạt chuẩn NTM so với mục tiêu giai đoạn 2016-2020 được giao. Tính đến 
tháng 9/2022, cả nước có 55.813/8.227 xã (70,7%) đạt chuẩn NTM, trong đó, có 663 xã đạt 
chuẩn NTM nâng cao và 71 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 17 tiêu chí/xã. 
Có 235 đơn vị cấp huyện thuộc 56 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 35,2%); có 15 tỉnh/
thành phố đã có 100% số xã đạt chuẩn NTM1, trong đó có 05 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hưng 
Yên, Hà Nam, Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng NTM.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Chương trình xây dựng NTM còn một số 
tồn tại, bất cập cần phải tập trung khắc phục, như:

1 Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương, Đà Nẵng, Tp. 
Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, Bạc Liêu
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- Kết quả xây dựng NTM của một số vùng còn thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của 
cả nước, vẫn còn khoảng cách chênh lệch lớn về kết quả thực hiện giữa các vùng, miền. 

- Sự kết nối giữa nông thôn và đô thị còn hạn chế, NTM chưa hài hòa và phù hợp với 
quá trình đô thị hóa, dẫn đến quy hoạch manh mún, đứt gẫy, các trung tâm đô thị, thị xã, thị tứ 
chưa phát huy được vai trò đầu tầu về kinh tế, chưa tạo ra được các hiệu ứng lan toả; một số địa 
phương có xu hướng “đô thị hoá nông thôn, đồng bằng hoá miền núi, bê tông hoá miền quê” 
dẫn đến phá vỡ cảnh quan, không gian văn hóa truyền thống của nông thôn Việt Nam…

2. Mục tiêu thực hiện Chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, phương 
hướng, nhiệm vụ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045

Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
Chương trình xây dựng NTM đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2025, đồng thời đề ra phương 
hướng, nhiệm vụ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể như sau:

- Mục tiêu đến năm 2025:

Tiếp tục triển khai Chương trình gắn với thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững; 
thực hiện xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM cấp thôn, bản (Bộ tiêu chí xây dựng 
nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021-2025 đã điều chỉnh nhiều chỉ tiêu, tiêu chí như quy hoạch, 
giao thông, kinh tế… gắn với quá trình đô thị hoá). Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 
người dân nông thôn, thúc đẩy bình đẳng giới. Xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng 
bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an 
toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

- Phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2030:

Tiếp tục thực hiện xây dựng NTM theo hướng gắn với đô thị hóa, bảo đảm thực chất, đi 
vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, lấy cư dân nông thôn làm chủ thể. Tập trung xây dựng NTM 
nâng cao, NTM kiểu mẫu và NTM thông minh ở các cấp. Ưu tiên xây dựng hệ thống kết cấu hạ 
tầng, kết nối chặt chẽ nông thôn, thành thị bảo đảm đồng bộ và hiện đại; kinh tế nông thôn phát 
triển mạnh mẽ theo hướng nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn với trình độ sản xuất tiên 
tiến, nông dân chuyên nghiệp, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; môi trường, cảnh quan 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; hệ thống chính 
trị ở nông thôn được tăng cường; quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững; đưa nông thôn 
trở thành nơi đáng sống. 

- Tầm nhìn đến năm 2045:

Xây dựng NTM để đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn văn minh, thịnh 
vượng, tương xứng ở mức của nước phát triển có thu nhập cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
nông thôn đồng bộ, thông minh, kết nối chặt chẽ, hài hoà với quá trình đô thị hóa và ứng phó 
với biến đổi khí hậu; kinh tế nông nghiệp, nông thôn phát triển bền vững; xã hội nông thôn dân 
chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa truyền thống; môi trường, cảnh quan, không gian 
nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; hệ thống chính trị ở nông thôn được tăng cường; 
quốc phòng và an ninh trật tự được giữ vững. 
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3. Đề xuất, kiến nghị

Để xây dựng nông thôn mới gắn kết đồng bộ, chặt chẽ và phù hợp với định hướng đô thị hóa 
và phát triển đô thị bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 
06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương 
(cơ quan điều phối thực hiện Chương trình) xin đề xuất, kiến nghị một số nội dung sau:

- Kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ:

Tiếp tục cân đối ngân sách Trung ương để ưu tiên hỗ trợ thêm cho Chương trình xây dựng 
NTM phù hợp với điều kiện thực tế và có giải pháp huy động hợp lý mọi nguồn vốn hợp pháp 
để thực hiện. Đồng thời, có các chính sách, quy định đặc thù trong xây dựng NTM đối với các 
xã ven đô hoặc các xã/huyện được quy hoạch phát triển thành đô thị (vẫn tiếp tục xây dựng nông 
thôn mới với các tiêu chí về hạ tầng tiệm cận với các tiêu chí phát triển đô thị).

- Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương:

 Đề nghị Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và địa phương có 
liên quan chỉ đạo, thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch NTM kịp thời, đảm bảo phù 
hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa của địa phương, thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Thí điểm xây dựng mô hình NTM gắn với đô thị hoá tại các xã ven đô hoặc 
các xã/huyện được quy hoạch phát triển thành đô thị. 

- Đề nghị các địa phương:

+ Tiếp tục quan tâm công tác quy hoạch, rà soát, điều chỉnh quy hoạch theo quy định, có 
định hướng rõ xã thuần nông nào sẽ trở thành xã ven đô, xã ven đô nào sẽ trở thành phường, thị 
trấn trong đô thị, huyện nào sẽ phát triển thành quận, thị xã, thành phố… để tránh bị lúng túng 
khi phát triển đô thị nóng không kịp với phát triển kinh tế. 

Trong quá trình thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đối với các xã NTM dự kiến trở thành đô 
thị (phường, thị trấn) cần cụ thể hóa tiêu chí về hạ tầng nông thôn theo hướng đồng bộ với phát 
triển đô thị và bổ sung tiêu chí liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, 
kiểm soát môi trường liên quan đến đô thị (theo Nghị quyết số 1210 ngày 25/5/2016 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị), để làng xóm nông thôn hội nhập bền vững hơn trong 
không gian đô thị. Đồng thời, tổ chức phát triển sản xuất nông nghiệp khu vực ven đô hướng 
đến nền nông nghiệp đô thị (phát triển các vùng trồng rau, trồng hoa, trồng cây cảnh theo 
hướng sinh thái, hữu cơ…); phát triển du lịch nông nghiệp để phục vụ cư dân đô thị và khách 
du lịch của vùng trung tâm đô thị; chuyển đổi lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; bên 
cạnh đó chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh, an toàn thực phẩm. 

+ Tổ chức thực hiện xây dựng NTM bền vững cần được định hướng tránh tổ chức không 
gian cảnh quan theo kiểu mô phỏng hoàn toàn hình thái đô thị. Lựa chọn các giải pháp tạo 
không gian cảnh quan làng xã xanh - sạch - đẹp, tránh tình trạng bê tông hoá nông thôn, bảo 
tồn giá trị truyền thống làng xã, đồng thời phát huy các giá trị đó trong xây dựng làng xã, nhà 
ở, các khu vực dân cư.

 + Tổ chức thực hiện xây dựng NTM mới bền vững gắn với đô thị hóa cần đặc biệt chú 
trọng nhân tố con người, coi con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực cho 
sự phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; do đó cần có các giải pháp để nâng 
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cao nhận thức, năng lực, tư duy của người dân nông thôn (đặc biệt là tại các khu vực ven đô thị) 
để có thể nhanh chóng thích ứng với đời sống đô thị khi trở thành cư dân đô thị, đồng thời vẫn 
giữ được hình ảnh, nét đẹp của đời sống nông thôn truyền thống.

+ Song song với việc xây dựng NTM gắn với đô thị hóa cần quan tâm đến cơ cấu lại 
ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; chuyển tư duy 
sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, 
nông nghiệp hữu cơ; quy hoạch khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn…

+ Cần xác định chuyển đổi số là giải pháp then chốt để rút ngắn khoảng cách giữa nông 
thôn và đô thị; từng bước phát triển các làng thông minh, xã thông minh, hướng tới phát triển 
nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh. 

Xây dựng NTM là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc 
của Đảng, Nhà nước đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chương trình xây dựng NTM 
có ý nghĩa rất lớn cả về kinh tế - chính trị - xã hội; có tác động trực tiếp đến nâng cao chất lượng 
cuộc sống của cư dân nông thôn (chiếm trên 65% dân số cả nước); góp phần xây dựng, củng 
cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy quyền làm chủ của người dân, thực hiện 
chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Để phấn đấu hoàn thành 
các mục tiêu xây dựng NTM trong giai đoạn tới, cần có quá trình triển khai lâu dài, với sự tiếp 
tục vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân 
và cộng đồng./. 
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QUY HOẠCH TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, THỰC TRẠNG  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG GẮN VỚI QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA,  

CÔNG NGHIỆP HÓA – HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Hà Văn Định1, Tô Thúy Nga2

1Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT
2Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương

1. MỞ ĐẦU

Trong công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW Hội 
nghị lần 7 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, công 
tác quy hoạch trong xây dựng NTMlà công việc mang tính tiền đề, có tầm quan trọng trước mắt 
cũng như lâu dài đối với việc thực hiện toàn bộ các nội dung khác của Chương trình MTQG xây 
dựng NTM. Nội dung của công tác lập quy hoạch trong xây dựng NTM liên quan chủ yếu đến 
quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất. Quy hoạch giúp hoạch định 
phát triển các không gian trên địa bàn nông thôn một cách toàn diện; là cơ sở cho việc lập các đề 
án/chương trình/kế hoạch xây dựng NTM theo 19 tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM do Chính 
phủ ban hành [Đàm Quang Tuấn, 2016]. Quy hoạch trong xây dựng NTM được phê duyệt và 
triển khai là cơ sở để thực hiện các dự án, đẩy nhanh phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, phát triển 
sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao 
thu nhập, ổn định đời sống nhân dân, giải quyết vấn đề giảm nghèo, an sinh, xã hội, môi trường, 
trật tự xã hội,an ninh, quốc phòng ở nông thôn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương. 

Tuy vậy, quá trình lập và triển khai thực hiện quy hoạch vẫn còn những khó khăn, vướng 
mắc như: chưa có quy định, nghiên cứu cụ thể về quy hoạch xây dựng mới cho các vùng đặc 
thù như các xã ven đô, xã được quy hoạch lên đô thị; thiếu đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng 
nông thôn và quy hoạch sử dụng đất; thiếu liên kết giữa vùng đô thị - nông thôn;chưa có sự kết 
nối chặt chẽ giữa vùng nguyên liệu với cơ sở chế biến… Bên cạnh đó, nông thôn Việt Nam đang 
đứng trước những cơ hội mới, bối cảnh mới gắn với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, 
thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số trong nông nghiệp,…

Xuất phát từ những lý do trên thì việc nghiên cứu “Quy hoạch trong xây dựng nông thôn 
mới, thực trạng và định hướng gắn vớiquá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa – hiện đại hóa” 
là cần thiết, cấp bách. 

2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2.1. Tình hình thực hiện cơ chế, chính sách liên quan đến công tác quy hoạch trong 
xây dựng nông thôn mới

Giai đoạn 2010-2020, các tỉnh, thành phố đã ban hành các văn bản để triển khai cơ chế, 
chính sách của Trung ương về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, trong đó có 
công tác quy hoạch. 100% các tỉnh, thành phố đã ban hành đề án xây dựng NTM cho các giai 

1 Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp, Bộ NN&PTNT
2 Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
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đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020, trong đó đề ra các mục tiêu, lộ trình thực hiện cho 
công tác lập quy hoạch xây dựng NTM đảm bảo phù hợp với tiêu chí xây dựng NTM cho từng 
giai đoạn. 

Một số tỉnh đã chủ động ban hành hướng dẫn cụ thể về nội dung đồ án quy hoạch xây 
dựng NTM, hướng dẫn quy trình thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng NTM 
như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, 
Ninh Thuận, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Kiên Giang,… Một số tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành 
hướng dẫn lập quy hoạch cho từng nội dung chuyên ngành cụ thểnhư: Quy hoạch sản xuất nông 
nghiệp, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng… trong quy hoạch xây dựng NTM.

Huy động nguồn lực là vấn đề quan trọng trong công tác lập quy hoạch, bên cạnh nguồn 
vốn hỗ trợ của trung ương, các tỉnh/thành phố đã chủ động ban hành cơ chế hỗ trợ vốn cho công 
tác lập quy hoạch trong xây dựng NTM, một số địa phương đã chủ động huy động nguồn vốn 
xã hội hóa trong công tác lập quy hoạch. 

2.2. Kết quả thực hiện các nội dung về quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới giai 
đoạn 2010-2020

Trên cơ sở báo cáo của 20 tỉnh/thành phố3 về công tác lập quy hoạch trong xây dựng NTM 
cho thấy: 100% các đã và tỉnh đang triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện, trong đó có 
7/20 tỉnh đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện (tỉnh Lào Cai có 14% số huyện đã phê 
duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện, tỉnh Yên Bái 14%, tỉnh Ninh Bình 100%, thành phố Hải 
Phòng 43%, tỉnh Bắc Ninh 100%, tỉnh Thanh Hóa 100%, tỉnh Nghệ An 18%, tỉnh Quảng Ngãi 
46%, tỉnh Ninh Thuận 100%, tỉnh Bình Định 30%, tỉnh Đồng Tháp 89%, tỉnh Vĩnh Long 17%). 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện được xây dựng và phê duyệt, triển khai thực hiện đều gắn 
với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện; xác định không gian các tiểu vùng trong 
quy hoạch đáp ứng cho phát triển kinh tế chủ lực của địa phương; hình thành các điểm dân cư 
tập trung gắn với sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các điểm dịch vụ thương mại, 
dịch vụ nông lâm nghiệp nông thôn; phát triển du lịch. Quy hoạch trong xây dựng NTM của các 
huyệnđược thực hiện lồng ghép trong quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn 
với quá trình đô thị hóa trên địa bàn.

Công tác triển khai quy hoạch xây dựng NTM cấp xã được triển khai đồng loạt từ năm 
2010 trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành 
phố. Cho đến nay 100% số xã trên địa bàn cả nước đã hoàn thành công tác lập, phê duyệt quy 
hoạch xây dựng NTM cấp xã giai đoạn 2010 -2020. Quy hoạch xây dựng NTM cấp xã đã hợp 
nhất 3 loại hình quy hoạch (quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất và quy hoạch sử dụng đất) 
theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT quy định việc lập, thẩm 
định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã NTM.

Sau 10 năm triển khai lập, phê duyệt và triển khai quy hoạch xây dựng NTM vào thực tiễn, 
bộ mặt nông thôn đã có những khởi sắc rõ rệt, hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, cơ cấu lại 
ngành công nghiệp đã phát huy hiệu quả, kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực góp 
phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn. Kinh tế nông thôn liên 

3 Tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Ninh Bình, TP Hải Phòng, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Bình Định, Đăk Nông, Đăk Lăk, Kon Tum, Gia Lai, Hậu Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long.
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tục tăng trưởng khá và chuyển mạnh theo hướng công nghiệp - dịch vụ, ngành nông nghiệp đang 
chuyển đổi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững góp phần nâng cao thu nhập 
cho người dân nông thôn và từng bước thu hẹp khoảng cách với đô thị. Thu nhập bình quân đầu 
người khu vực nông thôn năm 2020 đạt 41,7 triệu đồng/người/năm, gấp 1,7 lần so với năm 2015 
và gấp 3,25 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều khu vực nông thôn năm 2020 còn khoảng 
7,1%, giảm 4,7% so với năm 2016… Đến nay, cả nước đã có 71% số xã đạt chuẩn NTM, bình 
quân cả nước đạt 17,1 tiêu chí/xã; có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố đã được Thủ 
tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM; 18 tỉnh, thành có 100% số xã 
đạt chuẩn NTM, trong đó có 05 tỉnh (Nam Định, Đồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã 
được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đặc biệt, kết cấu hạ 
tầng kinh tế - xã hội nông thôn đã có những đổi thay vượt bậc, hiện đại hóa một bước theo hướng 
đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế, thương mại 
nông thôn được tập trung đầu tư, nâng cao chất lượng, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và 
sản xuất của người dân, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội khu vực nông thôn, thu hẹp dần khoảng 
cách với khu vực đô thị [Tạp chí Xây dựng và Đô thị, 2021]. 

2.3. Những khó khăn, vướng mắc và bất cập liên quan đến công tác quy hoạch trong 
xây dựng nông thôn mới 

Bên cạnh, những kết quả đã đạt được trong công tác quy hoạch trong xây dựng NTM, vẫn 
còn những khó khăn, vướng mắc và bất cập cần nghiên cứu, giải quyết trong thời gian tới. Một 
số vấn đề chính được tổng hợp từ thực tiễn thực hiện tại các địa phương trong cả nước, gồm:

a) Về thực hiện các văn bản pháp luật

- Chưa có những quy định hướng dẫn cụ thể cho công tác quy hoạch tại các xã ven đô, 
các xã, huyện được quy hoạch thành đô thị. Thời gian thực hiện quy hoạch để các xã, huyện trở 
thành đô thị có thể kéo dài nhiều năm, nên nếu không triển khai xây dựng NTM, người dân sẽ 
không được hưởng những quyền lợi cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống; mặt khác nếu 
đầu tư xây dựng NTM theo các tiêu chí NTM đối với cấp xã, huyện sẽ có thể vướng mắc và lãng 
phí khi trở thành đô thị - đặc biệt là các tiêu chí về cơ sở hạ tầng. 

- Vướng mắc trong vấn đề điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng nông thôn. Tại Khoản 
3 Điều 35 Luật Xây dựng năm 2014, Quy định điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn trong 
các trường hợp “(a) Có sự điều chỉnh của quy hoạch cao hơn; (b) Có sự biến động về điều kiện 
địa lý tự nhiên; (c) Thay đổi địa giới hành chính”. Như vậy, quy hoạch xây dựng nông thôn ít 
khi có điều chỉnh cục bộ, vấn đề này gây khó khăn cho địa phương trong quá trình thực hiện 
quy hoạch, cần điều chỉnh theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

b) Việc triển khai công tác lập quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới

- Quy hoạch xây dựng nông thôn thiếu liên kết vùng, chưa đáp ứng yêu cầu kết nối liên 
xã trong các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, quy hoạch có tính chất đa 
mục tiêu, lồng ghép quy hoạch xây dựng với các mục tiêu phòng chống thiên tai và thích ứng 
với biến đổi khí hậu.

- Quy hoạch sản xuất nông nghiệp chưa làm nổi bật, phát huy lợi thế các sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm đặc sản đặc hữu của địa phương, chưa định hướng kết nối vùng nguyên liệu với 
các hoạt động chế biến, logistic, thương mại điện tử trong nông nghiệp, chưa định hướng rõ nét 
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được phát triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, nông nghiệp an toàn, nông nghiệp hữu 
cơ gắn quá trinh tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Vẫn còn sự chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy 
hoạch sử dụng đất(giữa hai quy hoạch này có sự khác nhau về chỉ tiêu sử dụng đất, về thời kỳ 
định hướng quy hoạch, về chức năng, loại đất thể hiện trên bản đồ…), gây khó khăn cho việc 
lập quy hoạch xây dựng NTM cấp xã khi phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp với quy hoạch cấp 
trên.

- Một số đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong quá trình đô thị hóa chưa gắn kết 
được với mục tiêu, định hướng chuyển dịnh dần cơ cấu sản xuất từ nông nghiệp hướng công 
nghiệp, thương mại dịch vụ, thúc đẩy sản xuất hàng hóa quy mô lớn phát triển, góp phần chuyển 
dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, từng bước tạo điều kiện môi trường 
sử dụng tối đa lao động trên địa bàn.

- Một số khu vực dân cư sống phân tán rải rác do phong tục, tập quán (dân cư sống bám 
dọc sông ở Đồng bằng sông Cửu Long, dân cư sống rải rác trên địa bàn các thôn, xã miền núi) 
nên việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn khó khả thi.

c) Về quản lý và thực hiện quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Về thời gian thực hiện cắm mốc quy hoạch chưa phù hợp với các quy định pháp luật khác 
có liên quan: Tại Điểm a Khoản 3 Điều 44 Luật Xây dựng năm 2014 quy định việc cắm mốc 
giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới 
được phê duyệt. Tuy nhiên,sau khi hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt cần tiến hành lập, trình 
cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu 
theo quy định của Luật Đấu thầu. Vì vậy, trong thời gian 45 ngày kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới 
được phê duyệt không đảm bảo thời gian để thực hiện các nội dung công việc trên.

d) Các khó khăn, vướng mắc khác

Về kinh phí tổ chức lập quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng vùng huyện, tương 
đối lớn; nhiều huyện gặp khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn lập quy hoạch do phải bố trí các 
nguồn kinh phí để lập quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết các điểm dân cư, khu 
chức năng; bố trí các nguồn vốn đầu tư xây dựng để đạt các tiêu chí có liên quan.

2.3. Một số định hướng, giải pháp quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới gắn với 
quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

2.3.1. Thực hiện rà soát soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch cấp tỉnh, huyện, xã gắn 
với Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025và quá trình công nghiệp hóa, 
đô thị hóa

Tại Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 (Chương trình) có nêu rõ một trong 
nội dung của Chương trình là: Nâng cao hiệu quả quản lý và thực hiện xây dựng nông thôn mới 
theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống xã hội gắn với quá trình đô thị hóa [Thủ tướng Chính 
phủ, 2022]. Trong đó:

- Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển khai, 
thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa -đô thị hóa theo quy 
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định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 
trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn. Từng bước lập quy hoạch 
chi tiết xây dựng (sau quy hoạch chungxây dựng xã) nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, 
quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn.

- Rà soát, điều chỉnh, lập mới quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công 
nghiệp hóa -đô thị hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ 
phát triển kinh tế nông thôn.

- Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy hoạch tỉnh, tạo điều kiện thực hiện Chương trình gắn 
với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. 

2.3.2. Nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy định về xây dựng nông thôn mới cho các 
xã ven đô;các xã, huyện được quy hoạch thành đô thị 

Nghiên cứu, ban hành bổ sung các quy định, hướng dẫn về tiêu chí, nội dung xây dựng 
NTM cho các xã ven đô, các xã, huyện được quy hoạch thành đô thị trên cơ sở điều kiện thực 
tiễn tại các địa phương. Đối với các xã, huyện dự kiến hình thành đô thị trong tương lai không thể 
dừng thực hiện xây dựng NTM vì quá trình quy hoạch để trở thành đô thị thường kéo dài và trong 
khoảng thời gian đó, kinh tế - xã hội vẫn phải phát triển; người dân vẫn có nhu cầu và quyền lợi 
được thụ hưởng các phúc lợi xã hội và hạ tầng thiết yếu cho sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, vấn 
đề đặt ra là việc thực hiện như thế nào để vừa đáp ứng được các quy định về tiêu chí xây dựng 
NTM, vừa phù hợp với định hướng phát triển thành đô thị, tránh lãng phí về nguồn lực đầu tư. 

Theo Nghị quyết 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 sửa đổi một số điều của Nghị 
quyết 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại 
đô thị, bên cạnh nhóm tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan khu 
vực nội thành, nội thị, đã bổ sung nhóm tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, 
cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị. Như vậy, cần rà soát, đối chiếu các tiêu chí xây dựng 
NTM đối với cấp xã, huyện so với nhóm tiêu chuẩn tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng 
và kiến trúc, cảnh quan khu vực ngoại thành, ngoại thị để có các quy định, hướng dẫn thực hiện 
một cách phù hợp. Các nhóm tiêu chí cần thực hiện rà soát và hướng dẫn thực hiện gồm hạ tầng 
xã hội (y tế, giáo dục, văn hoá, thương mại); hạ tầng kỹ thuật đô thị (đường giao thông, chiếu 
sáng, nước sạch, bưu chính - viễn thông); vệ sinh môi trường (thoát nước và xử lý nước thải, 
thu gom và xử lý chất thải rắn, hoả táng, cây xanh công cộng); về kiến trúc cảnh quan đô thị…

2.3.3. Đảm bảo tính đồng bộ, tính kết nối khi thực hiệnquy hoạch trong xây dựng nông 
thôn mới

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện phải đảm bảo tính 
đồng bộ, thống nhất, làm cơ sở cho việc xây dựng, điều chỉnh, lập mới quy hoạch trong xây 
dựng NTM cấp xã. Do đó, cần phải rà soát lại các quy định tại Luật Đất đai, Luật Xây dựng để 
đảm bảo tính thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập, phê duyệt và triển khai quy hoạch 
trong xây dựng NTM cấp xã.

- Quy hoạch trong xây dựngNTM phải đảm bảo tính kết nối giữa nông thôn -đô thị, kết 
nối giữa vùng nông thôn và vùng phát triển công nghiệp, kết nối vùng nông thôn với vùng phát 
triển du lịch dịch vụ, kết nối vùng đồng bằng -miền núi,…Xây dựng khu vực ven đô trở thành 
vùng đệm, vùng xanh, khu vực nghỉ dưỡng cho các vùng đô thị liền kề.
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2.4.4. Quy hoạch sản xuất trong quy hoạch xây dựng NTM phải gắn kết chặt chẽ với 
quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển đổi số trong nông nghiệp

Quy hoạch sản xuất trong quy hoạch xây dựng NTM phải gắn kết chặt chẽ với quá trình 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp và chuyển đổi số trong nông nghiệp để hướng đến “Nông nghiệp 
sinh thái, nông dân văn minh, nông thôn hiện đại”.

- Định hướng phát triển nông nghiệp trong quy hoạch phải làm rõ các nhóm sản phẩm 
chủ lực quốc gia, nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh, nhóm sản phẩm đặc sản địa phương gắn với 
chương trình OCOP [Thủ tướng Chính phủ, 2021]. 

- Định hướng được các vùng sản xuất ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, vùng sản 
xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp thông minh. Xây dựng vùng nguyên liệu gắn với phát 
triển công nghiệp chế biến nông sản theo chuỗi liên kết giá trị bền vững và phát triển mạnh các 
dịch vụ logistic trong nông nghiệp. 

- Định hướng quy hoạch sản các vùng xuất phải gắn với chuyển đổi số trong nông nghiệp 
trên cơ sở tận dụng được thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 gắn với phát triển thương 
mại điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh và kết nối với chuỗi cung 
ứng sản phẩm quốc gia và toàn cầu; Ứng dụng công nghệ số để quy hoạch sản xuất tích hợp 
được các dự dữ liệu ngành về đất đai, cây trồng, vật nuôi,..; ứng dụng công nghệ số để tự động 
hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý giám sát truy xuất nguồn gốc nông sản [Hà Văn 
Định, 2022].

2.4.5. Xây dựng các mô hình phù hợp với đặc thù với từng vùng, miền, địa phương gắn 
với việc gìn giữ kiến trúc nông thôn, bảo tồn giá trị văn hóa địa phương

Quy hoạch xây dựng nông thôn mới phải đề xuất, xây dựng được các mô hình phù hợp với 
đặc thù với từng vùng, miền, địa phương gắn với bảo tồn, duy trì và phát huy những giá trị đặc 
sắc của kiến trúc dân gian truyền thống, văn hóa lịch sử, cảnh quan tự nhiên, những nội dung 
cấu thành làm nên sự khác biệt giữa nông thôn và đô thị.

Thực hiện các nghiên cứu, tổng hợp, hướng dẫn, cung cấp phổ biến thông tin đến với cộng 
đồng nông thôn, để người dân biết lựa chọn những giá trị kiến trúc, những giải pháp thiết kế, 
xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế, nơi ở cụ thể của từng khu vực vùng miền.

2.4.6. Huy động nguồn lực cho lập quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch trong 
xây dựng nông thôn mới

Bên cạnh việc phân bổ ngân sách nhà nước cho công tác lập quy hoạch, triển khai cắm 
mốc quy hoạch, thì các địa phương phải huy động các nguồn lực khác để đa dạng nguồn vốn 
cho công tác lập quy hoạch như các nguồn vốn về xã hội hóa, các nhà tài trợ cho quy hoạch; 
Trong quá trình triển khai quy hoạch vào thực tiễn nên ưu tiên tập trung triển khai các chỉ tiêu, 
tiêu chí không sử dụng nhiều kinh phí ngân sách; huy động nhân lực, công lao động từ nhân dân 
thực hiện dự án phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng cơ sở nhỏ theo phân cấp, tiết kiệm chi kinh 
phí thường xuyên, thực hiện một số dự án nằm trong đề án. Tập trung lồng ghép các nguồn lực 
có trọng tâm cho các xã điểm của tỉnh, huyện; Tuyên truyền, vận động nhân dân tự vay vốn phát 
triển sản xuất; Chú trọng phát huy nội lực của cộng đồng dân cư, vận động nhân dân đóng góp 
sức người, sức của... góp phần cùng Nhà nước thực hiện có hiệu quả các nội dung Chương trình.
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3. KẾT LUẬN 

- Xây dựng NTM“có điểm đầu, không có điểm kết thúc”, tiêu chí quy hoạch là tiêu chí 
đầu tiên trong bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện NTM. Quy hoạch trong xây dựng NTM được 
lập, phê duyệt là tiền đề cho việc triển khai các tiêu chí tiếp theo trong bộ tiêu chí quốc gia. 
Xây dựng NTM theo quy hoạch nhằm nâng cao đời sống xã hội gắn với quá trình đô thị hóa, 
công nghiệp -hiện đại hóa là chủ trương xuyên suốt trong giai đoạn mới nhằm hướng tới “Nông 
nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh”.

- Bên cạnh triển khai thực hiện các hướng dẫn của Trung ương về công tác lập quy hoạch 
trong xây dựng NTMgắn với quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa thì cần có những nghiên 
cứu, đề xuất bổ sung các quy định các tiêu chí, nội dung quy hoạch đối với các xã ven đô và các 
xã, huyện được quy hoạch thành đô thị; Có định hướng cụ thể cho liên kết vùng đô thị - nông 
thôn, xác định các mô hình cho phù hợp với điều kiện đặc thù từng vùng, miền, địa phương; 
Quy hoạch sản xuất trong quy hoạch xây dựng NTM phải gắn kết chặt chẽ với quá trình cơ cấu 
lại ngành nông nghiệp và chuyển đổi số trong nông nghiệp./.
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trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Hà Nội. 

12. Thủ tướng Chính phủ (2022b).Quyết định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025.

13. Thủ tướng Chính phủ (2022c).Quyết định 320/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm 
vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021-2025. 

https://nongthonmoihatinh.vn/Nhieu-nguoi-cung-quan-tam/Quy-hoach-xay-dung-nong-thon-moi-Nhung-van-de-dat-ra-42989.html
https://nongthonmoihatinh.vn/Nhieu-nguoi-cung-quan-tam/Quy-hoach-xay-dung-nong-thon-moi-Nhung-van-de-dat-ra-42989.html
https://nongthonmoihatinh.vn/Nhieu-nguoi-cung-quan-tam/Quy-hoach-xay-dung-nong-thon-moi-Nhung-van-de-dat-ra-42989.html
https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/kien-truc-nong-thon-viet-nam-phat-trien-va-hoi-nhap.html
https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/kien-truc-nong-thon-viet-nam-phat-trien-va-hoi-nhap.html
https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thuc-hien-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-nguyen-binh-tinh-cao-bang-307938.html
https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thuc-hien-quy-hoach-xay-dung-nong-thon-moi-tai-huyen-nguyen-binh-tinh-cao-bang-307938.html


185

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

Smart Cities & Communities

Giới thiệu các tiêu chuẩn về Đô thị và Cộng
đồng thông minh: 
Cách bắt đầu thực hiện các tiêu chuẩn trong 
thành phố của bạn

TS. Nguyễn Lê Thi
Head of Built Environment & Product Certification 
BSI Vietnam

(17) Smart City: How do you live in a Smart City? | 
Future Smart City Projects | Surveillance or Utopia? -
YouTube

1. Giới thiệu về Viện tiêu chuẩn Anh – BSI

2. Các vấn đề trong phát triển đô thị

Thách thức của sự phát triển đô thị

Vai trò của lãnh đạo chính quyền địa phương

3. Đô thị thông minh và các tiêu chuẩn áp dụng
Thế nào là Đô thị/ Cộng đồng thông minh?

Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng đồng thông minh

Giới thiệu tóm tắt ISO 37101 & ISO 37106

4. Chứng nhận Đô thị/ Cộng đồng thông minh của BSI

5. Q&A

Nội dung trình bày
2
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Giới thiệu Viện tiêu chuẩn
Anh – BSI Group

3

https://youtu.be/iPAXYRKbtqU

• BSI là cơ quan Tiêu chuẩn Quốc gia
của Vương quốc Anh

• Được thành lập từ năm 1901 và là
thành viên sáng lập của tổ chức ISO

• Được thành lập theo Sắc lệnh Hoàng
gia Anh Royal Charter

 BSI -Lịch sử hình thành

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

Ngài John Wolfe-Barry
Nhà thiết kế
London’s Tower Bridge

4
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Copyright © 2020 BSI. All rights reserved

BSI - Cam kết với mục tiêu phát triển bền vững của LHQ 5

BSI Focus 

17 Partnerships for the goals

3 Good health and well-being

7 Affordable and clean energy

8 Decent work and economic growth

9 Industry, innovation and infrastructure

11 Sustainable cities and communities 

12 Responsible consumption and production

BSI-Các vấn đề trọng tâm ảnh hưởng đến môi trường xây dựng ngày nay

Copyright © 2021 BSI. All rights reserved

6

Sustainability
Carbon - Net Zero / Mitigation 
(GHG/Carbon management)
Energy/Water Management
Sustainable Materials & 
Products
Sustainable Infrastructure

Digital Trust
Information and Cyber 
Security – Cust. Audit
BIM and Digital Twin
Smart Cities and IoT
Digital Innovation and 
Technology

Health, Safety, 
& Wellbeing
Prioritizing People
Fire Safety 
Occupant Health & Wellness
Design for health enablement

Quality 
Construction Products / 
Materials (Quality and 
Performance)
BS 99001 – Sector variant 
of 9001
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BSI-Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp như doanh nghiệp của bạn biến các 
phương pháp tốt nhất thành thói quen xuất sắc

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

7

84,000+ clients
in 193 countries 

50% of the
Fortune 500 

84% of the
FTSE 100 

81% of the
Nikkei 225 Index

Copyright © 2021 BSI. All rights reserved

8

“Almost all the most 
successful business 

standards in the world 
were originally British 

Standards – BSI is 
acknowledged to have led 

the field in this work.”

Institute of Civil Engineers

Lý do nên lựa chọn BSI?
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1. Thách thức của sự phát triển đô thị

2. Vai trò của lãnh đạo chính quyền địa phương

Các vấn đề trong phát triển đô thị

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

9

Chúng tađang trảiqua lànsóng tăng trưởngđô thị lớnnhất trong lịchsử.
Vào đầu thế kỷ 20, chỉ có 15% dân số thế giới sống ở các thành phố.
Bây giờ là hơn 50%. Và đến năm 2050, 3/4 trong số 9 tỷ người trên thế
giớisẽ làcưdânđô thị.
Điều này đang gây ra một áp lực nghiêm trọng đối với các dịch vụ và
nguồn lực của các thị trấn và thành phố - gây rủi ro cho sự tăng trưởng
bền vững, yếu tố quan trọng đối với sự thịnh vượng của họ, cũng như
sứckhỏevàhạnhphúccủacôngdâncủahọ.

 Thách thức của sự phát triển đô thị
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Thách thức của sự phát triển đô thị

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

11

Cho đến nay, giải quyết các vấn đề liên quan đến đô thị hóa 
là một vấn đề phức tạp.

Một thách thức quan trọng đối với chính quyền địa phương 
là các quyết định quan trọng phải được đưa ra một cách 
riêng lẻ trên cơ sở từng bộ phận, thay vì với một cái nhìn 
toàn cảnh về thành phố nói chung.

Nhưng giờ đây, các nhà lãnh đạo thành phố và các nhà quy 
hoạch đô thị có thể đối mặt với những thách thức trực diện 
và chuyển đổi cộng đồng của họ - bằng cách sử dụng 
hướng dẫn thực hành tốt nhất do các đồng nghiệp và 
chuyên gia phát triển.

Đô thị thông minh khai thác công 
nghệ và dữ liệu kỹ thuật số - thường 
là năng lượng, nước và giao thông -
để hoạt động tốt hơn, tăng cường 
phúc lợi và ứng phó với các thách 
thức địa phương và toàn cầu.
Trong một đô thị thông minh, các hệ 
thống thành phố riêng lẻ có tính tích 
hợp cao, không chỉ trong nội bộ 
chúng mà còn với nhau. Điều này có 
nghĩa là họ có thể liên tục cung cấp 
những gì tốt nhất cho khu vực địa 
phương.
Hơn nữa, chương trình đô thị thông 
minh không chỉ dành cho các thành 
phố lớn; nó cũng quan trọng đối với 
các thành phố và đô thị nhỏ hơn.

Thách thức của sự phát triển đô thị

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

12

Đối với cư dân đô thị, điều này có 
nghĩa là :
• dịch vụ được xây dựng xung quanh nhu cầu của họ

• tiếp cận tốt hơn với thông tin về tất cả các khía cạnh của 
thành phố của họ

• tăng cường đầu vào vào quá trình ra quyết định của khu vực 
công

Kết quả: một nơi sống và làm việc đẹp hơn, và các dịch vụ tốt hơn 
với chi phí thấp hơn.

“Có tiềm năng to lớn để Vương 
quốc Anh trở thành quốc gia dẫn 
đầu thế giới về đô thị thông minh và 
đạt được lợi thế chiến lược cho các 
thành phố và ngành công nghiệp 
của Vương quốc Anh.”
David Willetts, cựu Bộ trưởng Khoa học và Đại 
học Vương quốc Anh
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Thách thức của sự phát triển đô thị

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Đối với các nhà lãnh đạo đô thị, 
nó có nghĩa là :
• các biện pháp hữu hiệu giúp bạn đưa ra quyết định tự 

tin và quản lý thành phố hiệu lực hơn

• hợp tác tốt hơn, cho phép làm việc hiệu quả hơn giữa 
các bên liên quan của thành phố

• các quá trình minh bạch hơn nhằm tăng cường sự 
tham gia của người dân và doanh nghiệp

Kết quả: khả năng cạnh tranh cao hơn, tăng hiệu quả và kết 
quả tốt hơn với chi phí thấp hơn.

“Không có cách nào tốt hơn để cải
thiện cuộc sống của hàng tỷ người
trên thế giới hơn là cải thiện cách
thức hoạt động của các đô thị.”
Michael Bloomberg, cựu Thị trưởng thành phố New
York

Thách thức của sự phát triển đô thị

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

14

Rủi ro đối với các thị trấn và thành phố 
không thích ứng
Trừ khi họ thích ứng với sự thay đổi này, các thị trấn và thành phố 
sẽ phải vật lộn để đối phó với các vấn đề như:

•nhu cầu cạnh tranh về tài năng và vốn với các thành phố khác 
trên toàn thế giới

•sự di cư vào bên trong đang gia tăng tắc nghẽn, ô nhiễm và áp 
lực lên các dịch vụ

•các ngành công nghiệp bị thu hẹp dẫn đến các thành phố rơi 
vào tình trạng suy tàn

•sự gia tăng trong mua sắm và giải trí trực tuyến đang thay đổi 
bộ mặt của ngành bán lẻ địa phương

•dân số già đi đang gia tăng tác động lên chi phí dịch vụ công
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Thách thức của sự phát triển đô thị

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Phần thưởng cho các đô thị và thành phố 
phát triển bền vững
Với các chiến lược phù hợp, các thị trấn và thành phố 
có thể:

• tiết kiệm tiền và củng cố cơ sở thuế má của họ
• thu hút nhiều nhân tài, doanh nghiệp và đầu tư
• quản lý các dịch vụ hiệu quả hơn, chẳng hạn như tắc nghẽn 

giao thông
• Giảm thiểu ô nhiễm
• cung cấp cho công dân của họ một chất lượng cuộc sống 

tuyệt vời
• thiết lập tiêu chuẩn cho sự bền vững

Peterborough đã tiết kiệm được 5 triệu bảng 
Anh bằng cách tạo ra một mạng lưới cáp 
quang hiện đại, kết nối 107 địa điểm hội 
đồng, giáo dục và y tế trên toàn thành phố.

50% tổng số hành trình ở Cardiff sẽ được 
thực hiện bằng các phương thức vận tải 
bền vững vào năm 2026, nhờ vào sáng 
kiến vận tải có tư duy tương lai.

Ở Barcelona, các công viên của thành 
phố sử dụng công nghệ để cảm nhận và 
kiểm soát từ xa việc tưới tiêu trong công 
viên cũng như nước trong các đài phun 
nước công cộng. Chỉ riêng chương trình 
này đã tăng khả năng bảo tồn nước của 
thành phố lên 25%, tiết kiệm được 
khoảng 555.000 đô la một năm.

Vai trò của lãnh đạo chính 
quyền địa phương

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Sự thông minh của một thành phố hoặc thị trấn không nằm ở 
công nghệ vì lợi ích của riêng nó. Đó là về cách công nghệ 
được sử dụng như một phần của phương pháp tiếp cận rộng 
lớn hơn, để giúp thành phố hoạt động hiệu quả - cả trong các 
hệ thống riêng lẻ và như một tổng thể tích hợp.
Sự thông minh được xây dựng dựa trên nền tảng hiện có của 
thành phố để các nhà lãnh đạo có thể đặt ra một tầm nhìn hấp 
dẫn và đi theo một con đường mới và hiệu quả hơn trong 
tương lai.
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Vai trò của lãnh đạo chính quyền địa phương

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Đô thị thông minh là kết quả của sự lãnh đạo 
thông minh. Và người đứng đầu chính quyền 
địa phương có vai trò lãnh đạo chủ chốt.
Đối với bạn với tư cách là người ra quyết định của chính 
quyền địa phương, lãnh đạo thông minh là hỗ trợ nỗ lực hợp 
tác của tất cả các tổ chức và công dân thành phố của bạn để 
giải quyết các ưu tiên chính theo những cách hiệu quả nhất.

Vậy làm thế nào để bạn xây dựng một thành phố thông minh?

Vai trò của lãnh đạo chính quyền địa phương

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Tiêu chuẩn: hướng dẫn bạn cần có để 
thành công.
Xây dựng đô thị thông minh là một nhiệm vụ phức tạp - và 
mỗi thành phố đều khác nhau. May mắn thay, một mẫu số 
chung khiến mọi thứ trở nên đơn giản hơn nhiều đối với bạn: 
Đó là các tiêu chuẩn.
Các tiêu chuẩn bao gồm hướng dẫn thực hành tốt nhất và 
kiến thức chuyên môn đảm bảo chất lượng và kết quả thực 
hiện, để mọi thứ hoạt động trơn tru và an toàn trong thành 
phố của bạn.
Các tiêu chuẩn có thể giúp loại bỏ rủi ro, cắt giảm chi phí và 
giúp bạn dễ dàng hơn trong việc quản lý thị trấn hoặc thành 
phố của mình một cách hiệu quả.

“Các tiêu chuẩn công nghiệp 
là chìa khóa để đạt được vị 
thế dẫn đầu thế giới cho 
Vương quốc Anh. Tôi hoan 
nghênh việc xuất bản hai tiêu 
chuẩn đô thị thông minh BSI 
đầu tiên… (chúng) sẽ giúp 
giải quyết các rào cản trong 
việc triển khai các khái niệm 
đô thị thông minh và thúc 
đẩy việc áp dụng các giải 
pháp đô thị thông minh trên 
quy mô lớn.”
David Willetts, cựu Bộ trưởng Khoa học và 
Đại học Vương quốc Anh
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Vai trò của lãnh đạo chính quyền địa phương

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Tiêu chuẩn: hướng dẫn bạn cần có để thành 
công.
•Chúng cho phép bạn so sánh các giải pháp và chọn giải 
pháp tốt nhất cho nhu cầu của bạn

•Chúng cho phép bạn tích hợp các giải pháp từ các nhà 
cung cấp khác nhau.

•Chúng cung cấp hướng dẫn có giá trị cho cuộc sống thành 
phố, bao gồm các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, giao 
thông thông minh, quản lý chất thải tốt hơn và hơn thế 
nữa.

Sau cuộc suy thoái năm 2008, 
Barcelona đang tìm mọi cách để 
tránh sự trì trệ về kinh tế và phát 
triển.
Để giúp tiết kiệm tiền và tối ưu 
hóa cơ sở hạ tầng, chính quyền 
địa phương đã sử dụng các công 
nghệ mới nhất và đưa ra các 
sáng kiến đô thị thông minh - tiết 
kiệm:
• 37 triệu đô la từ hệ thống chiếu 

sáng thông minh;
• 58 triệu đô la từ các biện pháp 

nước thông minh; và
• tăng dòng tiền từ bãi đậu xe 

lên 50 triệu đô la.

1. Thế nào là Đô thị/ Cộng đồng thông minh?

2. Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng đồng thông minh

3. Giới thiệu tóm tắt ISO 37101 & ISO 37106

Đô thị thông minh và các tiêu
chuẩn áp dụng

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Thế nào là Đô thị/ Cộng đồng
thông minh?
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Trong khi các chiến lược SC đang được phát triển trên khắp thế 
giới có mức độ tương đồng mạnh mẽ, thì cũng có sự đa dạng 
đáng kể. 
Tất cả các thành phố bắt tay vào phát triển chiến lược SC đều có 
thể xác định lý do riêng của họ để làm như vậy, bằng ngôn ngữ 
của họ.

Tại sao chúng ta cần các thành phố/ cộng đồng thông minh?

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Duncan Smith

2008
Lần đầu tiên trong lịch sử loài 
người,> 50% dân số thế giới 
hiện sống ở các thành phố

(UK: 80%)

2050
> 70% dân số thế giới

Các thành phố ngày càng 
cần phải làm ít hơn với nhiều 

thứ hơn!
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Gia tăng
dân số

Chăm sóc
y tế

Chất lượng 
không khíGiao thông

Chất thải

Năng lượng 
và biến đổi 

khí hậu
Kinh tế

An ninh

Nguồn lực

Tại sao chúng ta cần các thành phố/ cộng đồng thông minh?

Những thách thức đối với Thành phố của Vương quốc Anh

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved
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Tại Vương quốc Anh, Chính phủ đã xác định cụ thể những thách thức sau đây đang thúc 
đẩy sự thay đổi ở các thành phố của Vương quốc Anh:

• Chuyển dịch cơ cấu / suy thoái kinh tế đã làm gia tăng mức độ thất nghiệp, 
đặc biệt là ở những người trẻ tuổi;

• Cơ sở hạ tầng phát triển từng phần và dân số đô thị gia tăng đang gây áp lực 
lên nhà ở và giao thông..

• Biến đổi khí hậu: 80% dân số Vương quốc Anh sống ở các thành phố, vì vậy 
các thành phố có vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng 
năng lượng và giảm lượng khí thải carbon, đồng thời thúc đẩy khả năng phục 
hồi năng lượng (an ninh / giá cả).

• Việc chuyển hướng sang giải trí trực tuyến và các dịch vụ bán lẻ / tiêu dùng 
trực tuyến đang bắt đầu thay đổi bản chất của Khu Phố sang trọng.

• Dân số già đi đang đặt ra gánh nặng ngày càng tăng đối với việc chăm sóc xã 
hội cho người trưởng thành, đến mức nó đang thu hút một tỷ lệ ngày càng 
tăng ngân sách chính quyền địa phương.

• Ngân sách chính quyền địa phương giảm trung bình ước tính khoảng 12-15% 
theo giá trị thực trong ba năm qua, với nhiều báo cáo cắt giảm 20-30%.

• Các khoản tài trợ từ các sở của Chính phủ vẫn là nguồn tài trợ chính của 
chính quyền địa phương, đặc biệt là đối với các thành phố và chính quyền địa 
phương coi điều này là hạn chế khả năng của họ trong việc đưa ra các phản 
ứng tổng hợp đối với những thách thức mà họ phải đối mặt.
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Chuyển đổi “Mô hình hoạt động” truyền thống cho các thành phố
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"Cục bộ" bị ngắt 
kết nối

phân phối 
cho khách 

hàng

Dịch vụ

Dữ liệu

Công nghệ và
cơ sở hạ tầng

• Không được kết nối

• Không hướng vào khách hàng

• Không hiệu quả

• Hệ thống đóng, không mở cho 
những đổi mới được dẫn dắt 
từ bên ngoài

• Không có khả năng thúc đẩy 
thay đổi theo kịp tốc độ ở quy 
mô thành phố

Tác động:
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Hình 1 - Mô hình hoạt động truyền thống: nơi xuất phát của các thành phố

Thuật ngữ Đô thị thông minh (ISO/TS 37100)
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Sự bền vững
Trạng thái của hệ thống toàn cầu, bao gồm các khía cạnh môi trường, xã hội và kinh tế, 
trong đó các nhu cầu của hiện tại được đáp ứng mà không ảnh hưởng đến khả năng của 
các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng các nhu cầu của chính họ.

“3 khía cạnh của 
sự bền vững”

Môi trường

Kinh tếXã hội
Phát triển bền vững
Sự phát triển đáp ứng các nhu cầu về môi trường, xã hội và kinh tế của hiện tại mà 
không làm ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng các 
nhu cầu của chính họ.
Lưu ý: “Tính bền vững” là mục tiêu của “phát triển bền vững”.

Khả năng thích ứng
Năng lực thích ứng của tổ chức trong môi trường phức tạp và thay đổi.
Cộng đồng
Nhóm người với sự sắp xếp về trách nhiệm, hoạt động và mối quan hệ.
Lưu ý Nhiều cộng đồng có một ranh giới địa lý xác định. Thành phố là một kiểu cộng đồng.

Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh (ISO/TS 37151)
Cơ sở hạ tầng cộng đồng với kết quả hoạt động công nghệ nâng cao được thiết kế, vận hành 
và bảo trì để đóng góp vào sự phát triển bền vững và khả năng phục hồi của cộng đồng.

Thông minh
Chất lượng của việc đóng góp vào phát triển bền vững và khả 
năng thích ứng, thông qua việc ra quyết định dựa trên cơ sở 
đúng đắn và áp dụng quan điểm dài hạn và ngắn hạn.

Lưu ý : “Thông minh” là một đặc điểm của một quá trình bao trùm 
phát triển bền vững. Nó ngụ ý một cách tiếp cận toàn diện, bao 
gồm cả những điều tốt:

• Quản trị
• Tổ chức
• Quá trình
• Hành vi ứng xử

Sử dụng sáng tạo :

• Kỹ thuật
• Công nghệ
• Tài nguyên thiên nhiên

Hệ sinh thái đổi mới
Một hệ thống phức tạp gồm các thành phần phụ thuộc lẫn nhau từ khu vực công và tư 
làm việc cùng nhau để tạo ra sự đổi mới trong một thành phố hoặc cộng đồng.
Lấy người dân làm trung tâm
<thiết kế và cung cấp các dịch vụ thành phố> được thúc đẩy bởi nhu cầu của người dân hơn
là cấu trúc chức năng của các đơn vị cục bộ của thành phố.
Lưu ý: Thuật ngữ người dân trong ngữ cảnh này bao gồm cư dân, du khách và các doanh
nghiệp trong thành phố.
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Thế nào là Đô thị thông minh? What is a Smart City?
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Wikipedia: Thành phố thông minh hay đô thị thông minh là một khu vực thành thị sử 
dụng các loại phương pháp điện tử và cảm biến khác nhau để thu thập dữ liệu. Thông tin chi 
tiết thu được từ dữ liệu đó được sử dụng để quản lý tài sản, tài nguyên và dịch vụ một cách 
hiệu quả; đổi lại, dữ liệu đó được sử dụng để cải thiện hoạt động trên toàn thành phố.

Thế nào là Đô thị thông minh?
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2. Cách thành 
phố áp dụng các 

phương pháp 
lãnh đạo hợp 

tác

1. Cách thành phố 
tương tác với xã 

hội

3. Cách thành phố 
hoạt động trên 
các lĩnh vực & 

hệ thống thành 
phố

4. Cách thành phố 
sử dụng dữ liệu 
và công nghệ 

tích hợp
THÀNH 

PHỐ 
THÔNG 
MINH

Trong khi các chiến lược SC đang được phát triển trên khắp thế giới có mức độ tương 
đồng mạnh mẽ, thì cũng có sự đa dạng đáng kể.

Tất cả các thành phố bắt tay vào phát triển chiến lược SC đều có thể xác định lý do 
riêng của họ để làm như vậy, bằng ngôn ngữ của họ.

Thành phố thông minh nên được mô tả là thành phố ‘tăng đáng kể tốc độ cải tiến tính 
bền vững và khả năng thích ứng của mình bằng cách cải thiện cơ bản…
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Ví dụ về các cộng đồng có ranh giới địa lý xác định
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CITIES DISTRICTS / BOROUGHS AIRPORTS TOWNS STADIA

MULTI-USE BUILDINGS SHOPPING CENTRES INDUSTRIAL CENTRES UNIVERSITIES BEACHES

PUBLIC PARKS THEME PARKS HOSPITALS CASINOS HIGHWAY

RESIDENTIAL TOWERS NATIONAL PARKS CAR PARKS

CCÁÁCC  TTHHÀÀNNHH  PPHHỐỐ QQUUẬẬNN//TTHHỊỊ  XXÃÃ SSÂÂNN  BBAAYY KKHHUU  PPHHỐỐ SSÂÂNN  VVẬẬNN  ĐĐỘỘNNGG

TTOOÀÀ  NNHHÀÀ  ĐĐAA  NNĂĂNNGG TTRRUUNNGG  TTÂÂMM  MMUUAA  SSẮẮMM KKHHUU  CCÔÔNNGG  NNGGHHIIỆỆPP TTRRƯƯỜỜNNGG  ĐĐẠẠII  HHỌỌCC BBÃÃII  BBIIỂỂNN

ĐĐƯƯỜỜNNGG  CCAAOO  TTỐỐCCBBỆỆNNHH  VVIIỆỆNNCCÔÔNNGG  VVIIÊÊNN CCÔÔNNGG  VVIIÊÊNN  GGIIẢẢII  TTRRÍÍ SSÒÒNNGG  BBÀÀII

KKHHUU  DDÂÂNN  CCƯƯ CCÔÔNNGG  VVIIÊÊNN  QQUUỐỐCC  GGIIAA BBÃÃII  ĐĐÕÕ  XXEE

Đổi mới việc phát triển
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Vương quốc Anh: Năm 2012, Bộ Kinh 
doanh, Đổi mới & Kỹ năng (BIS) đã ủy 
quyền cho BSI phát triển chiến lược 
tiêu chuẩn thành phố thông minh: xác 
định nơi cần có tiêu chuẩn để tăng tốc 
giới thiệu các thành phố thông minh 
và hỗ trợ các nhà cung cấp giải pháp 
thành phố thông minh của Vương 
quốc Anh.

• Dịch vụ thuê ngoài sử dụng hợp đồng dựa 
trên kết quả.

•
• Tích hợp dịch vụ, cả Văn phòng Hỗ trợ và 

Dịch vụ trực tiếp ngày càng nhiều.
•
• Cung cấp dịch vụ trực tuyến.

• Phát hành dữ liệu để cho phép các dịch vụ 
mới phát triển và người dân đưa ra quyết 
định sáng suốt, ví dụ: Cung cấp thông tin thời 
gian thực về lưu lượng truy cập để hỗ trợ 
người dân lập kế hoạch hành trình.

• Giảm nhu cầu về dịch vụ, ví dụ: Thúc đẩy 
cuộc sống độc lập cho phép người già sống 
lâu hơn trong cộng đồng của họ với sự hỗ trợ 
theo luật định ít hơn.
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Thực hiện chuyển đổi kỹ thuật số
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Công nghệ

Quá trình      

Chiến lược

Chính phủ, Chủ sở hữu của 
cải và tài sản, nhà phát triển 
tài sản, v.v...

Văn phòng chính phủ, Nhà 
thầu chính, Nhà thiết kế 
chính, v.v…

Nhà sản xuất, công ty công nghệ, 
kiến trúc sư, nhà tư vấn, nhà 
thầu đặc biệt, v.v…

Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng
đồng thông minh
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Bạn sẽ tìm thấy các tiêu chuẩn BSI để hướng bạn tới bất kỳ vai 
trò nào của bạn
- cho dù bạn là Thị trưởng làm việc về chiến lược hay CIO áp 
dụng các phương pháp thực hành, phân tích dữ liệu.
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Bối cảnh tiêu chuẩn CŨ (Chủ yếu)
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Chiến lược /
Sự lãnh đạo

Quá trình/
Quản lý

Kỹ thuật/
kết quả thực 

hiện

PAS 183
Khuôn khổ ra 
quyết định để 
chia sẻ dữ liệu 

và dịch vụ thông 
tin

PAS 184
Phát triển các đề 

xuất dự án để 
cung cấp các giải 
pháp Thành phố 

Thông min

PD 8101
Hướng dẫn lập kế 
hoạch Thành phố 

thông minh

PAS 186
phân phối dự án 

Thành phố 
thông minh

PAS 182
Mô hình khái 
niệm dữ liệu 
Thành phố 
thông minh

PAS 185
Cách tiếp cận 
chú trọng đến 

bảo mật

PAS 181
Khuôn khổ 
thành phố 
thông minh

PD 8100
Tổng quan thành 
phố thông minh

Tiêu chuẩn
"tiền cũ"

Bối cảnh tiêu chuẩn ISO MỚI (Chủ yếu)
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ISO 37100
Sustainable cities 
& communities
- Vocabulary

ISO 37101
Phát triển bền 

vững trong cộng 
đồng

- Hệ thống quản 
lý

ISO 37106
Các thành phố và 

cộng đồng bền vững
- Thiết lập các mô 

hình vận hành thành 
phố thông minh PD ISO/TS 

37151
Hạ tầng cộng đồng 

thông minh.
- Chỉ số kết quả 

hoạt động

PD ISO/TR 
37152

Hạ tầng cộng đồng 
thông minh.

- Khuôn khổ phát triển 
& hoạt động

ISO 37122
Các thành phố và 

cộng đồng bền vững
- Các chỉ số cho thành 

phố thông minh

ISO 37120
Các thành phố và 

cộng đồng bền vững
- Các chỉ số về dịch vụ 

thành phố & chất 
lượng cuộc sống

ISO 37123
Các thành phố và 

cộng đồng bền vững
- Các chỉ số cho

thành phố thích ứng

ISO/DIS 
37156

Hạ tầng cộng 
đồng thông minh.

- Trao đổi dữ 
liệu

ISO/IEC 
30182

Mô hình khái niệm 
thành phố thông minh
- Khả năng tương tác 

dữ liệu

DỰA TRÊN PAS 181
“Khuôn khổ SC”

BASED ON PAS 180
“SC Vocab.”

DỰA TRÊN PAS 182
“Mô hình dữ liệu SC”

Chiến lược /
Sự lãnh đạo

Quá trình/
Quản lý

Kỹ thuật/
kết quả thực 

hiện
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Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng đồng thông minh
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Tầm nhìn
PD 8100, giúp các đô thị xác định tầm nhìn của chính họ.

•Chứa một công cụ chẩn đoán đánh giá năng lực/ phân 
tích thiếu sót của đô thị thông minh.

•Cho phép các nhà lãnh đạo đô thị đánh giá tổng thể 
về mức độ sẵn sàng của thành phố để hưởng lợi từ 
các cơ hội chuyển đổi do các phương pháp tiếp cận 
đô thị thông minh mang lại.

Do đó, các tiêu chuẩn có thể giúp loại bỏ rủi ro, cắt 
giảm chi phí và giúp bạn dễ dàng hơn trong việc 
quản lý thị trấn hoặc thành phố của mình một cách 
hiệu quả.

“Tôi có kinh nghiệm đầu tiên rằng 
những tiêu chuẩn như vậy có thể hỗ 
trợ các đô thị khi họ bắt tay vào 
hành trình Đô thị Thông minh cụ thể 
của riêng mình. Và đừng để thuật 
ngữ “đô thị” làm bạn nản lòng! Các 
tiêu chuẩn có liên quan như nhau 
đối với tất cả các khu vực đô thị lớn 
và ngay cả các cộng đồng nhỏ ở 
thành thị và nông thôn."
Trevor Gibson, Giám đốc Phát triển 
& Lãnh đạo Đô thị Thông minh, 
Peterborough tương lai

Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng đồng thông minh
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Chiến lược
Khi một thành phố đã xác định được tầm nhìn của mình, bước tiếp theo là 
thiết lập chiến lược. PAS 181 (đã được công bố thành tiêu chuẩn quốc tế,
ISO 37106), đưa ra hướng dẫn về việc thiết lập chiến lược độc đáo của 
đô thị.
Đặt người dân vào trung tâm, giúp đô thị quản lý các tài sản kỹ thuật số 
của mình để tạo ra các dịch vụ hiệu quả và mang lại sự thay đổi.
ISO 37101 Phát triển bền vững trong cộng đồng - Hệ thống quản lý phát 
triển bền vững cho phép tạo ra các chiến lược bền vững cụ thể.
• Đưa ra 6 mục đích của sự bền vững và thúc đẩy các bên liên quan tự 

đặt câu hỏi để đặt ra các mục tiêu hợp lý cho đô thị.
• Các mục tiêu được lập sơ đồ dựa trên 12 cân nhắc rộng hơn (như quản 

trị, đổi mới, văn hóa, y tế và giáo dục).
ISO 37101 cung cấp một hệ thống quản lý để các đô thị xem xét và sắp 
xếp thứ tự ưu tiên cho các mục tiêu và hành động của mình.
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Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng đồng thông minh
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Lập kế hoạch
Với tầm nhìn và chiến lược đã có, các đô thị có thể 
chuyển sang giai đoạn lập kế hoạch.
PD 8101 cung cấp hướng dẫn lập kế hoạch tổng thể, có 
tính đến tiềm năng thành phố trong tương lai.
•Thừa nhận rằng các dự án nhiều bên cần có một tầm 
nhìn chung và kế hoạch hiện thực hóa lợi ích, được đề 
cập bên trong.

•Nhu cầu và hành vi của người dùng phải được đưa vào 
giai đoạn thiết kế.

Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng đồng thông minh
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Cơ sở hạ tầng
Các tiêu chuẩn sau cho cơ sở hạ tầng thực hiện 
đã được công bố:

PD ISO / TR 37150: 2014, Cơ sở hạ tầng cộng 
đồng thông minh - Đánh giá các hoạt động hiện 
có liên quan đến các chỉ số

PD ISO / TR 37152: 2016, Cơ sở hạ tầng cộng 
đồng thông minh - Khuôn khổ chung để phát triển 
và vận hành

PD ISO / TS 37151: 2015, Cơ sở hạ tầng cộng 
đồng thông minh - Nguyên tắc và yêu cầu đối với 
các chỉ số đo lường kết quả thực hiện
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Dữ liệu
Tư duy đô thị thông minh có thể cải thiện mức tiêu thụ 
tài nguyên và chuyển đổi khả năng của một thành phố 

BS ISO / IEC 30182, cung cấp một khuôn khổ chia sẻ 
dữ liệu để cho phép một ngôn ngữ chung cho sự cộng 
tác và thông tin chi tiết, trên toàn bộ phạm vi dịch vụ của 
thành phố, thúc đẩy khả năng tương tác của hệ thống 

PAS 183, Khuôn khổ ra quyết định để chia sẻ dữ liệu và 
thông tin giải quyết các rào cản của tổ chức đối với việc 
chia sẻ dữ liệu trong đô thị bằng cách giúp thiết lập văn 
hóa chia sẻ dữ liệu

• Loại dữ liệu cần được chia sẻ
• Thiết lập vai trò và trách nhiệm đối 

với chuỗi giá trị dữ liệu
• Mục đích sử dụng dữ liệu
• Xác định quyền truy cập dữ liệu
• Đánh giá trạng thái dữ liệu
• Định dạng dữ liệu và truyền tải.

Các tiêu chuẩn Đô thị/ Cộng đồng thông minh
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Các công cụ bổ sung
BS ISO 37120: 2014, cung cấp bộ chỉ số cho các dịch vụ 
đô thị và chất lượng cuộc sống. Có nhiều công việc đang 
được tiến hành để phát triển các chỉ số về khả năng thích 
ứng và sự thông minh.

PD ISO / TR 37121: 2017, cung cấp một danh mục các 
hướng dẫn và phương pháp tiếp cận hiện có về phát triển 
bền vững và khả năng hồi phục ở các đô thị.

ISO 37122: 2019, cung cấp bộ chỉ số cho Đô thị thông
minh

PAS 184, Xây dựng các đề xuất dự án cho các giải pháp 
đô thị thông minh đưa ra hướng dẫn về cách biện minh 
cho một giải pháp đô thị thông minh bằng cách chỉ ra nó 
sẽ có lợi như thế nào.
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 Giới thiệu ngắn gọn về
ISO 37101: 2016 &
ISO 37106: 2021 
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Phát triển bền vững trong 
cộng đồng
— Hệ thống quản lý để phát 
triển bền vững — Các yêu 
cầu kèm theo hướng dẫn sử 
dụng

Thành phố và cộng đồng bền vững 
- Hướng dẫn thiết lập các mô hình 
vận hành thành phố thông minh 
cho cộng đồng bền vững

ISO 37101 - Phạm vi
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ISO 37101:2016
Phát triển bền vững trong cộng đồng
— Hệ thống quản lý để phát triển bền vững 
— Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng

Normative references
None.

Phạm vi

Thiết lập các yêu cầu đối với hệ thống quản lý để phát triển bền vững ở các thành phố / cộng 
đồng, sử dụng cách tiếp cận tổng thể, nhằm đảm bảo tính nhất quán với chính sách phát triển bền 
vững của cộng đồng.

Các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý để phát triển bền vững trong cộng đồng bao gồm:

• Quản lý tính bền vững và thúc đẩy sự thông minh và khả năng thích ứng trong các cộng 
đồng, đồng thời tính đến các biên giới lãnh thổ mà nó được áp dụng.

• Nâng cao sự đóng góp của cộng đồng vào các kết quả phát triển bền vững.
• Đánh giá kết quả hoạt động của các cộng đồng trong quá trình hướng tới các kết quả phát 

triển bền vững và mức độ thông minh và khả năng phục hồi mà họ đã đạt được.
• Thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ.

ISO 37101 là

• Với mục đích giúp các cộng đồng trở nên linh hoạt, thông minh và bền vững hơn, thông qua 
việc thực hiện các chiến lược, chương trình, dự án, kế hoạch và dịch vụ, đồng thời thể hiện 
và truyền đạt những thành tựu của họ.

• Dự định được thực hiện bởi một tổ chức. được một cộng đồng chỉ định để thiết lập khuôn 
khổ tổ chức và cung cấp các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ việc quản lý các kết quả hoạt 
động về môi trường, kinh tế và xã hội.

• Áp dụng cho các cộng đồng thuộc mọi quy mô, cấu trúc và loại hình, ở các nước phát triển 
hoặc đang phát triển, ở cấp địa phương, khu vực hoặc quốc gia, và ở các khu vực thành thị 
hoặc nông thôn xác định.

ISO 37101 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện việc quản lý phát triển bền 
vững trong cộng đồng.

Phát triển bền vững trong 
cộng đồng
— Hệ thống quản lý để phát 
triển bền vững — Các yêu 
cầu kèm theo hướng dẫn sử 
dụng
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Tuân theo cấu trúc cấp cao :

• Phạm vi
• Tài liệu tham khảo
• Thuật ngữ và Định nghĩa
• Bối cảnh của các tổ chức
• Sự lãnh đạo
• Lập kế hoạch
• Hỗ trợ
• Thực hiện
• Đánh giá Kết quả thực hiện
• Cải tiến

PHỤ LỤC A (tham khảo): Ma trận trưởng thành
PHỤ LỤC B (tham khảo): Lập sơ đồ các vấn đề, 
chỉ số và số liệu

Các bước lặp lại Các bước tuần tự

CCáácc  bbưướớcc  cchhiiếếnn  llưượợcc CCáácc  bbưướớcc  vvậậnn  hhàànnhh

CCộộnngg  đđồồnngg  
bbềềnn  vvữữnngg,,  

tthhíícchh  ứứnngg  vvàà  
tthhôônngg  mmiinnhh  

hhơơnn

Các bước 
lặp lại

BBốốii  ccảảnnhh
• TTổổ  cchhứứcc  bbaaoo  ggồồmm  ccáácc  

mmụụcc  đđíícchh  vvàà  vvấấnn  đđềề  lliiêênn  
qquuaann

• CCáácc  bbêênn  qquuaann  ttââmm
• PPhhạạmm  vvii
• HHệệ  tthhốốnngg  qquuảảnn  llýý

HHỗỗ  ttrrợợ
• NNgguuồồnn  llựựcc
• NNăănngg  llựựcc
• NNhhậậnn  tthhứứcc
• TTrraaoo  đđổổii  tthhôônngg  ttiinn
• TTààii  lliiệệuu

TThhựựcc  hhiiệệnn
• HHooạạcchh  đđịịnnhh
• KKiiểểmm  ssooáátt
• HHàànnhh  đđộộnngg  kkhhắắcc  pphhụụcc

HHooạạcchh  đđịịnnhh
• RRủủii  rroo  vvàà  ccơơ  hhộộii
• CCáácc  vvấấnn  đđềề  qqưưuuaann  ttrrọọnngg
• CCáácc  mmụụcc  ttiiêêuu  vvàà  kkếế  

hhooạạcchh  bbaaoo  ggồồmm  vviiệệcc  ssửử  
dduunngg  ccáácc  ssốố  lliieeuu  vvàà  cchhỉỉ  
ssốố  đđoo  llưườờnngg  

SSựự  LLããnnhh  đđạạoo
• CCaamm  kkếếtt
• TTầầmm  nnhhììnn  vvàà  ssứứ  mmệệnnhh
• CChhíínnhh  ssáácchh
• VViiêêcc  pphhâânn  ccôônngg  ttrráácchh  

nnhhiiệệmm  vvàà  qquuyyềềnn  hhạạnn

ĐĐáánnhh  ggiiáá
• VViiệệcc  tthheeoo  ddõõii  ccóó    ssửử  

dduunngg  ccáácc  ssốố  lliieeuu  vvàà  
cchhỉỉ  ssốố  đđoo  llưườờnngg  

• ĐĐáánnhh  ggiiáá  nnộộii  bbộộ
• XXeemm  xxéétt  ccủủaa  llããnnhh  

đđạạoo

CCảảii  ttiiếếnn
• HHàànnhh  đđộộnngg  kkhhắắcc  

pphhụụcc
• CCảảii  ttiiếếnn  lliiêênn  ttụụcc

ISO 37101 - Mục đích và vấn đề về bền vững
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6 mục đích của bền vững:

1. Tính hấp dẫn
2. Bảo tồn & Cải thiện môi trường
3. Khả năng thích ứng
4. Sử dụng tài nguyên có trách nhiệm
5. Sự gắn kết xã hội
6. Phúc lợi

12 vấn đề của bền vững:

1. Quản trị, Trao quyền & Tham gia
2. Giáo dục & Nâng cao năng lực
3. Đổi mới, Sáng tạo & Nghiên cứu
4. Sức khỏe & Chăm sóc trong cộng đồng
5. Nhận dạng Văn hóa và Cộng đồng
6. Sống cùng nhau, sự phụ thuộc lẫn nhau và sự 

tương hỗ
7. Kinh tế và sản xuất bền vững & tiêu dùng
8. Môi trường sống và làm việc
9. An toàn & An ninh
10. Cơ sở hạ tầng cộng đồng
11. Tính di động
12. Dịch vụ đa dạng sinh học & hệ sinh thái

• Đối với mỗi mục đích trong số 6 mục 
đích của bền vững, 12 vấn đề bền 
vững được xem xét

• Các chiến lược để đạt được một khuôn 
khổ bền vững mang tính địa phương và 
cần phản ánh bối cảnh và thách thức của 
địa phương.

• ISO 37101 không đặt ra các điểm 
chuẩn hoặc mức kết quả thực hiện dự 
kiến.

Phát triển bền vững trong 
cộng đồng
— Hệ thống quản lý để phát 
triển bền vững — Các yêu 
cầu kèm theo hướng dẫn sử 
dụng
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12 vấn đề 
của bền 

vững

Quản trị,
Trao quyền 

&
Tham gia

Giáo dục & 
Nâng cao
năng lực

IĐổi mới,
Sáng tạo & 
Nghiên cứu

Sức khỏe & 
Chăm sóc 
trong cộng 

đồng

Nhận dạng
Văn hóa và
Cộng đồng

Sống cùng 
nhau, sự 
phụ thuộc 

lẫn nhau và 
sự tương hỗ

Kinh tế và 
sản xuất 

bền vững & 
tiêu dùng

Môi trường 
sống và 
àm việc

An toàn &
An ninh

Cơ sở hạ 
tầng cộng 

đồng

Tính 
di động

Dịch vụ đa 
dạng sinh 
học & hệ 
sinh thái

ISO 37101 – 6 Mục đích & 12 vấn đề
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6 Mục 
đích của 
bền vững

Hấp dẫn

Bảo tồn và 
cải thiện 

môi 
trường

Khả năng 
thích ứng

Sử dụng 
tài nguyên 
có trách 
nhiệm

Gắn kết
xã hội

Phúc lợi

ISO 37106 – Phạm vi
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ISO 37106:2018
Sustainable cities and communities — Guidance 
on establishing smart city operating models for 
sustainable communities

Tài liệu tham khảo 
ISO 37100, Các thành phố và cộng đồng bền vững - Từ vựng

Phạm vi

ISO 37106 đưa ra hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo trong các thành phố và cộng đồng 
thông minh (từ các khu vực công, tư nhân và tự nguyện) về cách phát triển một mô hình 
hoạt động cho thành phố của họ, đưa tầm nhìn về một tương lai bền vững vào hoạt động:

1. Mở
2. Hợp tác
3. Lấy công dân làm trung tâm
4. Hỗ trợ kỹ thuật số

ISO 37106 không mô tả mô hình “một kích thước phù hợp với tất cả” cho tương lai của 
các thành phố. Thay vào đó, tập trung vào các quá trình cho phép sử dụng công nghệ một 
cách sáng tạo. và dữ liệu, cùng với sự thay đổi tổ chức, có thể giúp mỗi thành phố đưa ra 
tầm nhìn cụ thể của riêng mình về một tương lai bền vững theo những cách hiệu quả, 
hiệu quả và nhanh nhẹn hơn.

ISO 37106 cung cấp các công cụ đã được chứng minh mà các thành phố có thể triển 
khai khi vận hành tầm nhìn, chiến lược và chương trình chính sách mà họ đã phát triển 
sau khi áp dụng ISO 37101, hệ thống quản lý vì sự phát triển bền vững của cộng đồng. 
Nó cũng có thể được sử dụng, toàn bộ hoặc một phần, bởi các thành phố không cam kết 
triển khai hệ thống quản lý ISO 37101.

ISO 37106:2018
Thành phố và cộng đồng bền vững - Hướng dẫn 
thiết lập các mô hình vận hành thành phố thông 
minh cho cộng đồng bền vững

Thành phố và cộng đồng bền vững - Hướng 
dẫn thiết lập các mô hình vận hành thành 
phố thông minh cho cộng đồng bền vững
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ISO 37106 - Phạm vi, Mô hình hoạt động thông minh
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Xác định, dự đoán 
và ứng phó với 

những thách thức 
mới nổi một cách 

có hệ thống, nhanh 
nhẹn và bền vững

Tạo ra một bước 
thay đổi về năng lực 
phân phối và đổi mới 

liên kết trên các 
ranh giới tổ chức 
trong thành phố

Làm cho nhu cầu của 
ngườI dân hiện tại và 
tương lai trở thành 

động lực thúc đẩy quá 
trình ra quyết định đầu 
tư, lập kế hoạch & phân 
phối tất cả các không 
gian & hệ thống của 

thành phố

Tích hợp quy 
hoạch vật lý và 

kỹ thuật số

MÔ HÌNH 
HOẠT 
ĐỘNG 

THÔNG 
MINH

ISO 37106 giúp các thành phố đưa ra tầm nhìn về 
một tương lai bền vững, bằng cách cung cấp một bộ 
công cụ về “các phương pháp thông minh” để quản lý:

• Quản trị
• Dịch vụ
• Dữ liệu
• Hệ thống

… Trên toàn thành phố theo cách:

• Mở
• Hợp tác
• Lấy người dân làm trung tâm
• Hỗ trợ kỹ thuật số

Nó xác định một “mô hình hoạt động thông minh”
cho các thành phố, cho phép họ vận hành tầm nhìn, 
chiến lược và chính sách của mình với tốc độ nhanh 
hơn, nhanh nhẹn hơn và với rủi ro giao hàng thấp 
hơn.

ISO 37106 được viết ra cho ai?
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ISO 37106 là nhằm vào các nhà lãnh đạo thành phố.

Nó cũng có thể hữu ích cho các nhà lãnh đạo của các cộng đồng khác với quy mô thành phố, bao gồm 
cả các khu vực đô thị nhỏ hơn và các sáng kiến lớn hơn, quy mô khu vực. Nhưng đối tượng dự kiến 
chính, mà hướng dẫn đã được phát triển và xác thực, là các nhà lãnh đạo thành phố, bao gồm:

Các nhà phát triển chính sách trong 
chính quyền thành phố

(thiết kế dịch vụ, vận hành và phân phối + 
lãnh đạo cộng đồng)

Các nhà lãnh đạo được bầu 
chọn

Giám đốc điều hành cấp cao 
của chính quyền địa phương

(ví dụ. CE's / CIO's / Giám đốc)

Giám đốc điều hành cấp cao 
của các cơ quan công quyền 

khác có trụ sở trên toàn thành 
phố

Các bên quan tâm tham gia vào việc 
dẫn dắt và định hình môi trường 

thành phố

Các giám đốc điều hành cấp cao 
trong khu vực tư nhân muốn hợp 
tác và hỗ trợ các thành phố trong 
việc chuyển đổi hệ thống thành 

phố để tạo ra giá trị chung

Lãnh đạo từ các tổ chức lĩnh 
vực tình nguyện đang hoạt 

động trong thành phố

Các nhà lãnh đạo trong các 
lĩnh vực giáo dục cao hơn và 

cao hơn nữa

Người đại diện và nhà đổi 
mới cộng đồng

V.v...

V.v….
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ISO 37106 - Chuyển đổi “Mô hình hoạt động” truyền thống cho các thành phố

Copyright © 2022 BSI. All rights reserved

49

ISO 37106 xác định các phương 
pháp hay nhất để chuyển sang “mô 
hình vận hành thành phố thông 
minh” - mô hình cho phép các 
thành phố thúc đẩy sự đổi mới và 
hợp tác trên các đơn vị “ngành” dọc 
này và do đó vận hành tầm nhìn, 
chiến lược và chính sách của họ với 
tốc độ nhanh hơn, nhanh nhẹn hơn 
và phân phối thấp hơn rủi ro.

HHììnnhh  22  -- MMôô  hhììnnhh  hhooạạtt  đđộộnngg  tthhàànnhh  pphhốố  tthhôônngg  mmiinnhh::  nnơơii  ccáácc  tthhàànnhh  pphhốố  đđaanngg  ddịịcchh  cchhuuyyểểnn  đđếếnn

phân phối cho 
khách hàng

Dịch vụ

Dữ liệu

Công nghệ và
cơ sở hạ tầng

Người dân Doanh nghiệp
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Kh
ác

Quản trị 
tích hợp 

toàn thành 
phố

Quản lý Dịch vụ tập trung vào người dân

Quản lý Chiến lược

Quản lý Nguồn lực mang tính Vật lý và kỹ thuật số

Thị trường bán buôn Thị trường bán lẻ

Thị trường thông tin của thành phố

Đ
ổi

 m
ới

 từ
 b

ên
 n

go
ài

Đ
ổi

 m
ới

 từ
 b

ên
 tr

on
g

Các dịch vụ thông 
minh hơn và lấy 
người dân làm 

trung tâm hơn từ 
các kênh giao 

hàng trong thành 
phố “được thành 

lập”

• Dữ liệu thành phố được mở khóa từ 
các dd[n vị ngành riêng lẻ

• Phân tách hợp lý các lớp phân phối 
dữ liệu, dịch vụ và khách hàng

• Đổi mới do bên ngoài định hướng:

➢ Hỗ trợ thị trường mới cho thông 
tin và dịch vụ thành phố

➢ Công dân, doanh nghiệp vừa và 
nhỏ và doanh nhân xã hội được 
phép đồng sáng tạo các dịch vụ 
công và tạo ra giá trị mới với dữ 
liệu thành phố

• Đổi mới dựa trên nội bộ:

➢ Cải tiến và cung cấp dịch vụ 
tích hợp

➢ Tối ưu hóa tài nguyên

• Khả năng thúc đẩy thay đổi toàn 
thành phố cùng nhịp độ

Tác động:

ISO 37106 - Cấu trúc của tiêu chuẩn
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QUẢN LÝ DỊCH VỤ LẤY NGƯỜI 
DÂN LÀM TRUNG TÂM

QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC KỸ THUẬT 
SỐ & VẬT LÝ

QUÁ TRÌNH phân phối 
CHÍNH TRONG TOÀN  

THÀNH PHỐ

Cùng nhau hướng dẫn về 
cách cung cấp các nguyên 
tắc phân phối [A] trong 
thực tế

[A] Nguyên tắc phân phối

[B1] City vision
[B2] Leadership and governance
[B3] Collaborative Engagement
[B4] Procurement and supplier management
[B5] Mapping the city’s interoperability needs
[B6] Establishing a common terminology and reference model
[B7] Smart city roadmap
[B8] Empowering the city community through city data
[B9] Delivering integrated citizen-centric services
[B10] Identity and privacy management
[B11] Digital inclusion and channel management
[B12] Managing smart city developments and infrastructures
[B13] IT and data resource mapping and management
[B14] Open, service-oriented, city-wide IT architecture

[C] Khuôn khổ hiện thực hóa lợi ích

[D] Các rủi ro chính

Phụ lục A Sơ đồ minh họa lợi ích cho một thành phố điển hình
Phụ lục B các nguyên tắc phân phối của ISO 37106
Phụ lục C Giảm thiểu các rủi ro chính: danh mục kiểm tra

[B1] Tầm nhìn của thành phố
[B2] Lãnh đạo và quản trị
[B3] Cùng cộng tác
[B4] Quản lý mua hàng và nhà cung cấp
[B5] Lập sơ đồ nhu cầu về khả năng tương tác của thành phố
[B6] Thiết lập thuật ngữ chung và mô hình tham chiếu
[B7] Lộ trình của thành phố thông minh
[B8] Trao quyền cho cộng đồng thành phố qua dữ liệu thành phố
[B9] phân phối dịch vụ tích hợp tập trung vào người dân
[B10] Quản lý nhận dạng và quyền riêng tư
[B11] Hoà nhập kỹ thuật số và Quản lý kênh
[B12] Việc quản lý sự phát triển và cơ sở hạ tầng của tp thông minh
[B13] Lập sơ đồ và quản lý tài nguyên dữ liệu và CNTT
[B14] Kiến trúc CNTT mở, hướng dịch vụ, toàn diện
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[A] Nguyên tắc phân phối

[B1] Tầm nhìn của thành phố
[B2] Lãnh đạo và quản trị
[B3] Cùng cộng tác
[B4] Mua sắm và quản lý nhà cung cấp
[B5] Lập sơ đồ nhu cầu về khả năng tương tác của thành phố
[B6] Thiết lập thuật ngữ chung và mô hình tham chiếu
[B7] Lộ trình thành phố thông minh
[B8] Trao quyền cho cộng đồng thành phố qua dữ liệu thành phố
[B9] Cung cấp các dịch vụ tích hợp lấy công dân làm trung tâm
[B10] Quản lý danh tính và quyền riêng tư
[B11] Hoà nhập kỹ thuật số và quản lý kênh
[B12] Quản lý cơ sở hạ tầng và phát triển thành phố thông minh
[B13] Lập Sơ đồ và quản lý tài nguyên dữ liệu và CNTT
[B14] Kiến trúc CNTT mở, hướng dịch vụ, toàn thành phố

[C] Khuôn khổ hiện thực hóa lợi ích

[D] Rủi ro chính

Phụ lục A Sơ đồ minh họa lợi ích cho một thành phố điển hình
Phụ lục B các nguyên tắc phân phối của ISO 37106
Phụ lục C Giảm thiểu các rủi ro chính: danh mục kiểm tra

ISO 37106 - Cấu trúc của tiêu chuẩn
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4. Liên kết
Khu vực này liên quan như thế nào 
với các khu vực khác (tham khảo nội 
bộ)

3. Khuyến nghị
Yêu cầu cụ thể: "Điều khoản nên"

2. Nhu cầu
Chi tiết cơ bản của khu vực: “Vấn đề là gì?”, 
Nguyên tắc của (các) giải pháp

1. Bối cảnh
Giới thiệu về khu vực.

CẤU TRÚC CHUNG CHO 
TỪNG [KHU VỰC]

4.3 đưa ra bản tóm tắt của tất cả các 
“Khuyến nghị” của tiêu chuẩn này.

ISO 37106 - Cấu trúc của tiêu chuẩn
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[A] Nguyên tắc phân phối
Tuyên bố về các giá trị mà các 
nhà lãnh đạo thành phố có 
thể sử dụng để chỉ đạo việc ra 
quyết định khi họ tìm cách 
vận hành tầm nhìn và chiến 
lược của mình cho thành phố.

[B] Các quá trình phân 
phối chính toàn thành 
phố

Một tập hợp các ghi chú 
hướng dẫn thực tế về cách 
giải quyết những thách thức 
trên toàn thành phố trong 
việc liên kết giữa các đơn vị 
ngành của thành phố.
[D] Quản lý rủi ro
Một danh mục kiểm tra các 
vấn đề mà thành phố cần 
thường xuyên theo dõi để 
đảm bảo rằng thành phố 
đang quản lý hiệu quả các rủi 
ro chính để thực hiện tầm 
nhìn và chiến lược của mình.

[C] Chiến lược hiện 
thực hóa lợi ích

Hướng dẫn về cách đảm 
bảo tầm nhìn rõ ràng 
giữa đầu tư SC và các 
kết quả xã hội, kinh tế và 
môi trường mà thành 
phố muốn đạt được, và 
rằng các lợi ích dự định 
được trình bày rõ ràng, 
đo lường, quản lý, phân 
phối và đánh giá trên 
thực tế.

[B1] Tầm nhìn của thành phố

[B2] Lãnh đạo và quản trị

[B3] Cùng cộng tác

[B4] Mua sắm và quản lý nhà cung cấp

[B5] Lập sơ đồ nhu cầu về khả năng tương tác 
của thành phố

[B6] Thiết lập thuật ngữ chung và mô hình tham 
chiếu

[B
7]
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[B8] Trao quyền 
cho cộng đồng 
thành phố qua dữ 
liệu thành phố

[B9] Cung cấp các 
dịch vụ tích hợp lấy 
công dân làm trung 
tâm

[B10] Quản lý danh 
tính và quyền riêng 
tư

[B11] Hoà nhập kỹ 
thuật số và quản lý 
kênh

Người dân Doanh nghiệp

[B12] Quản lý cơ sở hạ 
tầng và phát triển thành 
phố thông minh

[B13] Lập Sơ đồ và quản 
lý tài nguyên dữ liệu và 
CNTT

[B14] Kiến trúc CNTT 
mở, hướng dịch vụ, toàn 
thành phố

Quản lý Nguồn lực 
mang tính Vật lý và 
kỹ thuật số

Rõ ràng Chiến lượcD. Các rủi ro chính

Cùng tham gia

Giao hàng có thể đạt được

Tập trung vào người dùng

Chứng minh trong tương lai

Sự Lãnh đạo Kỹ năng

Quan hệ đối tác nhà cung cấp

Hiện thức hoá lợi ích

A. Nguyên tắc phân phối

B. Quá trình chuyên giao chính toàn thành phố

Quản lý chiến lược Quản lý lý dịch vụ tập trung vào người dân

Tầm Nhìn xa Tập trung vào người dân Kỹ thuật số Cởi mở & hợp tác

Phúc lợi

Sức hấp dẫn

Gắn kết xã hội

Bảo tồn và cải 
thiện môi trường

Sử dung tài 
nguyên có 

trách nhiệm

Khả năng 
phục hồi

C. Hiện thực 
hoá lợi ích
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

Chứng nhận Đô thị/ Cộng đồng
thông minh –
Dấu Kitemark của BSI
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What is Needed to Achieve the BSI SC/C Kitemark?
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1. Vision
What “good” looks like2. Leadership

Driving your vision

3. Stakeholder 
collaboration

Bringing stakeholder’s needs 
together

5. Benefit 
realization strategy

Mapping, tracking & delivering 
benefits

4. Bộ Hỗ trợ 
thông minh

Quản lý dữ liệu như một 
tài sản rộng rãi để thúc 

đẩy sự đổi mới
Ví dụ. Nền tảng dữ liệu mở

Mua sắm thông minh
Ví dụ. xuất bản các định hướng mua 
sắm, yêu cầu dữ liệu mở trong hợp 

đồng

Mô hình hoạt động tích 
hợp

Các dịch vụ của thành phố và cộng 
đồng được quản lý theo ngành

Quản lý cơ sở hạ tầng & 
phát triển thành phố 

thông minh

Sử dụng chung các tài 
nguyên chung

ví dụ. lập bản đồ tài nguyên CNTT

Quản lý dịch vụ lấy người 
dân làm trung tâm

ví dụ. các dịch vụ được thiết kế theo nhu 
cầu của người dân / doanh nghiệp

3. Hợp tác của bên 
liên quan

mang nhu cầu của các bên liên 
quan lại với nhau

2. Sự Lãnh đạo
thúc đẩy tầm nhìn của bạn

1. Tầm nhìn
“tương lai tốt đẹp” ra sao

5. Chiến lược hiện 
thực hoá lợi ích

lập sơ đồ, theo dõi và cung cấp 
lợi ích
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Cấp độ 1: Tiền phát triển
Thành phố / Cộng đồng chưa có ý tưởng rõ ràng về tầm nhìn và các quá trình để 
đáp ứng ISO 37106 vẫn chưa được thực hiện

Cấp độ 2: Phát triển cộng đồng thông minh
Thành phố / Cộng đồng đang phát triển các quá trình để đáp ứng ISO 37106

Cấp độ 3: Cộng đồng thông minh hợp tác
Có các quá trình để đáp ứng các yêu cầu của ISO 37106

Cấp độ 4: Cộng đồng thông minh hàng đầu
Thành phố / Cộng đồng đang thực hiện các quá trình của ISO 37106, cải tiến, đo 
lường thành công

Cấp độ 5: Cộng đồng thông minh có tầm nhìn xa
Thành phố / Cộng đồng đang thực hiện một quá trình cải tiến liên tục

Dựa trên các yêu cầu của :

• ISO 37106:2021

• PD 8100:2015 Tổng quan về thành phố 
thông minh. Hướng dẫn

• BS 9004:2009 Quản lý chất lượng. Hướng 
dẫn để đạt được thành công bền vững

• ISO 10012:2017 Bảo vệ dữ liệu. Đặc điểm 
kỹ thuật cho một thông tin cá nhân. hệ thống 
quản lý

NGƯỠNG CỦA KM

CƠ HỘI CẢI TIẾN 
TỔ CHỨC

BSI SC/C Kitemark: Mô hình Trưởng thành
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MỨC ĐỘ TRƯỞNG 
THÀNH

1-5

BÁO CÁO TRƯỞNG THÀNH
Yêu cầu đối với mỗi điểm

ĐIỂM 
TRưởNG 
THÀNH

1-5
LĨNH 
VỰC

ĐIỂM “2” = có NCR NHẸ 
ĐIỂM “1” = có NCR NẶNG

Điểm cuối cùng = Điểm trung 
bình

Bao gồm:

[B1]
[B2]
[B3]
[B4]
[B5]
[B6]
[B7]
[B8]
[B9]
[B10]
[B11]
[B12]
[B13]
[B14]
[C]
[D]

STANDARD(S) 
REFERENCE

NB: BSI intellectual property. Co-developed with standards author.
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BSI SC/C Kitemark về Thành phố/ Cộng đồng Thông minh
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ISO 37106:2018
Thành phố và cộng đồng bền vững - Hướng dẫn thiết 
lập các mô hình vận hành thành phố thông minh cho 
cộng đồng bền vững

TÙY CHỌN MỞ RỘNG PHẠM VI:

ISO 37101:2016
Phát triển bền vững trong cộng đồng
— Hệ thống quản lý để phát triển bền vững — Các yêu cầu kèm theo hướng dẫn sử dụng

ISO/TS 37151:2015
Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh
— Các nguyên tắc và yêu cầu đối với các chỉ số đo lường Kết quả thực hiện

ISO/TR 37152:2016
Cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh
— Khuôn khổ chung để phát triển và vận hành

BSI SC/C Kitemark: Phạm vi Chứng nhận
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Thành phố / quận / cộng đồng (tư nhân và công cộng) Tùy chọn phạm vi Kitemark:

ISO 37106
Khuôn khổ thành phố thông minh
Thiết lập mô hình hoạt động Thành phố và Cộng đồng thông minh phù hợp với các yêu cầu của ISO 37106:2021.

ISO 37106 + ISO 37101
Khuôn khổ thành phố thông minh
Thiết lập mô hình hoạt động Thành phố và Cộng đồng thông minh phù hợp với các yêu cầu của ISO 37106:2021 và Hệ 
thống quản lý phát triển bền vững phù hợp với ISO 37101:2016.

ISO 37106 + (PD ISO/TS 37151 + PD ISO/TR 37152)
Khuôn khổ thành phố thông minh
Thiết lập mô hình hoạt động Thành phố và Cộng đồng thông minh phù hợp với các yêu cầu của ISO 37106:2021 và Khuôn 
khổ cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh phù hợp với PD ISO/TS 37151:2015 and PD ISO/TR 37152:2016.

ISO 37106 + ISO 37101 + (PD ISO/TS 37151 + PD ISO/TR 37152)
Khuôn khổ thành phố thông minh
Thiết lập mô hình hoạt động Thành phố và Cộng đồng thông minh phù hợp với các yêu cầu của ISO 37106:2021, Hệ thống 
quản lý phát triển bền vững phù hợp với ISO 37101:2016 và Khuôn khổ cơ sở hạ tầng cộng đồng thông minh phù hợp với
PD ISO/TS 37151:2015 và PD ISO/TR 37152:2016.

Thông tin chi tiết được nêu trong 
phụ lục bao gồm:
• Mô tả bổ sung về phạm vi
• Thông tin chi tiết về thành 

phố / cộng đồng (yêu cầu bắt 
buộc)

• Mức độ trưởng thành  đạt 
được (yêu cầu bắt buộc)
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BSI SC/C Kitemark: Lợi ích của việc mang dấu Kitemark
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Hoạch định chính sách và ra quyết định tốt hơn

Tăng cường đổi mới

Cải thiện hợp tác

Chuyển đổi kỹ thuật số

Tăng cường sự tham gia của người dân

Cải thiện sự minh bạch

Khả năng cạnh tranh toàn cầu

Tiết kiệm chi phí của thành phố

Lợi ích của Kitemark
Cải thiện trải nghiệm của người dân và khách

Thu hút đầu tư

Tạo việc làm

Tăng trưởng kinh tế

Cải thiện năng suất

Nơi tốt để kinh doanh

Sự bền vững

Chất lượng cuộc sống tốt hơn

Giá trị của Kitemark

Hiệu quả trong quản lý điều hành

Dịch vụ công tốt hơn
Thúc đẩy cải tiến liên tục

BSI SC/C Kitemark: Đảm bảo Đô thị/ cộng đồng thông minh thành công
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Các yếu tố quan trọng để Thành phố và cộng đồng thông minh thành công:

• Chiến lược rõ ràng, hướng tới tương lai, đi trước công nghệ

• Liên kết chiến lược với thực hiện

• Cộng tác chặt chẽ giữa các phòng ban

Nhìn chung, các yếu tố này được xác định là đang bị thiếu ở 
các thành phố trên toàn cầu.

“Dấu tín nhiệm" (Kitemark) về Thành phố và Cộng đồng Thông minh” của BSI
có những yếu tố thành công quan trọng này làm trọng tâm của nó.

Thông qua việc áp dụng BSI Kitemark, nhà phát triển sẽ thể hiện
khả năng lãnh đạo rõ ràng là một cộng đồng thông minh hiệu quả và 
thành công.

Tính hấp dẫn
Phúc lợi

Khả năng 
thích ứng

Gắn 
kết xã 

hội

Sử dụng tài 
nguyên có 

trách nhiệm

Quy trình Kitemark thực hiện và đánh giá cách
chiến lược Thành phố Thông minh / Cộng đồng
được thực hiện như một phần sống động của quá
trình chuyển đổi. Nó giúp các Thành phố và Cộng
đồng thể hiện quá trình Cải tiến liên tục và sự
tham gia mạnh mẽ của các Bên liên quan giúp
hỗ trợ các mục tiêu chiến lược trong cộng đồng.
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Thành phố được cấp dấu Kitemark đầu tiên: Thành phố Sejong (Hàn Quốc)
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Theo đánh giá, cơ sở hạ tầng của thành phố đóng một vai trò 
cơ bản. Chúng tôi đã có cơ hội xem xét các hệ thống giao 
thông, cơ sở hạ tầng và hệ thống an ninh thông minh 

Kitemark giúp bạn thể hiện mục tiêu và thành tích 
của mình như thế nào?

Nó có thể khẳng định hiệu quả và sự trưởng thành của việc 
xây dựng và vận hành Thành phố thông minh Sejong, được 
thúc đẩy vào năm 2006. Ngoài ra, nó có thể xác định hướng 
đạt được tầm nhìn về xây dựng thành phố thông minh bền 
vững và hiện trạng của Thành phố Sejong như một thành phố 
thông minh đã được củng cố.

Chae Sik, Lim
Giám đốc Bộ phận Thông tin & Thống kê, thành phố Sejong
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62Thành phố được cấp dấu Kitemark đầu tiên: Thành phố Sejong (Hàn Quốc)

Sejong ở Hàn Quốc đã trở thành thành phố
đầu tiên trên thế giới nhận được chứng nhận
ISO 37106 từ Viện Tiêu chuẩn Anh (BSI).

BSI đã đo lường Sejong trong 22 hạng mục,
bao gồm quản lý tầm nhìn, lập bản đồ đường
bộ, lấy người dân làm trung tâm, quản lý tài
nguyên đô thị, hiệu quả nền tảng mở, lợi ích
nhận được, v.v..

Sejong được cho điểm trung bình từ cấp III
trở lên. Thang đo nằm trong khoảng từ I đến
V: I (poor), II (in progress), III (mature), IV
(advanced), and V (excellent).

The world’s first Smart City Kitemark
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Cộng đồng được cấp dấu Kitemark đầu tiên: WANDA Plaza 
(Thâm Quyến, Trung Quốc)
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“Sự liên kết của chúng tôi với các SDG của 
LHQ và cam kết của chúng tôi đối với các 
mục tiêu bền vững giúp chúng tôi đạt được 
các mục tiêu thương mại của mình và 
chứng nhận BSI Kitemark chứng minh cam 
kết của chúng tôi trong việc tạo ra các 
cộng đồng thông minh và bền vững của 
Wanda Plazas”

Landson Li
Kỹ sư trưởng, Tập đoàn Quản lý 
Thương mại Wanda

Các Khách hàng là thành phố/ thông minh đã được cấp dấu Kitemark
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Sejong City
(South Korea)

Shenzhen Longgang
Wanda Plaza

(China)
Gangneung City
(South Korea)

GwaCheon City
(South Korea)

Goyang City
(South Korea)

Hwaseong City
(South Korea)

Hanam City
(South Korea)

Higashisakura Area
(Japan)

Seocho City
(South Korea)

Wonju City
(South Korea)

Yanju City
(South Korea)

NTT Data Institute of 
Management

(Japan)



217

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

BSI SC/C Kitemark: Ghi nhận Thành công của Khách hàng
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Tóm tắt Nội dung
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Thách thức của phát triển đô thị:
• Đến năm 2050, 3/4 trong số 9 tỷ 

người sẽ là cư dân đô thị

• Áp lực nghiêm trọng đối với các 
dịch vụ và nguồn lực của các thị 
trấn và thành phố 

• “Không có cách nào tốt hơn để cải 
thiện cuộc sống của hàng tỷ người 
trên thế giới hơn là cải thiện cách 
thức hoạt động của các đô thị”

Vai trò của các nhà lãnh đạo
chính quyền địa phương:
• Sự thông minh của một thành 

phố không chỉ nằm ở công nghệ 

• Các nhà lãnh đạo có thể đặt ra 
một tầm nhìn hấp dẫn và đi theo 
một con đường mới và hiệu quả 
hơn trong tương lai

• Đô thị thông minh là kết quả của 
sự lãnh đạo thông minh

Đô thị thông minh là gì?
• Là thành phố tăng “đáng kể” tốc 

độ cải thiện tính bền vững và khả 
năng phục hồi của mình bằng 
cách cải thiện cơ bản

• Thông tin thu thập được sử dụng 
để quản lý tài sản, tài nguyên và 
dịch vụ một cách hiệu quả;

• Đổi lại, dữ liệu được sử dụng để 
cải thiện hoạt động trên toàn 
thành phố!

Tiêu chuẩn Đô thị thông minh 
• Hiện đã có khá đầy đủ các tiêu

chuẩn quốc tế và quốc gia về đô
thị thông minh

• Các tiêu chuẩn có thể giúp loại 
bỏ rủi ro, cắt giảm chi phí và giúp 
bạn dễ dàng hơn trong thực thi

• Cở sở cho việc chứng nhận độ
thị/ công đồng thông minh.
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MORE QUESTIONS???
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British Standards Institute - BSI Vietnam
15F, AP Tower, 518B Dien Bien Phu, Ward 
21, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam
T: +84 (28) 3820 0066 
F: +84 (28) 3820 0022
E: info.vietnam@bsigroup.com
W: bsigroup.com.vn

Hanoi office
12F, PV Oil Tower, 148 Hoang Quoc Viet,  
Cau Giay Dist, Hanoi, Vietnam
T: +84 (24) 3762 1170
F: +84 (24) 3762 1171
E: info.hanoi@bsigroup.com
W: bsigroup.com.vn

Danang office
Lot G, 8F, Danang Software City, 02 
Quang Trung, Hai Chau Dist., Danang, 
Vietnam
T: +84 (236) 3888 720
F: +84 (236) 3888 719
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TRÂN TRỌNG CÁM ƠN!
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XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU GIS THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ TRONG  
BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU PHỤC VỤ  

CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG

Đinh Tuấn Hải1 Trịnh Thị Phin2

1Khoa xây dựng, Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
2Phòng Quản lý Dữ liệu và ứng dụng GIS, Viện Quy hoạch Đô thị và nông thôn Quốc gia 

Tóm tắt: Thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang nằm ven bờ biển Tây trong khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long do vậy khu vực này dễ bị tác động bởi thời tiết cự đoan như giông, lốc 
xoáy, mưa lớn. Đô thị này có địa hình thấp dần về phía Tây Nam với độ cao trung bình 0,3m so 
với mực nước biển. Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của BĐKH và thời tiết cực đoan 
hạ tầng đô thị của thành phố đã bị tác động bởi xâm nhập mặn, ngập úng,  sập nhà và tốc mái,…
Trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS, một số đánh giá được dựa trên các kết quả chồng ghép và 
phân tích dữ liệu hạ tầng đô thị với các hiện tượng BĐKH nhằm mục đích nâng cao hiệu quả 
công tác lập quy hoạch xây dựng.

Từ khóa: Rạch Giá, GIS, quy hoạch đô thị, biến đổi khí hậu

Building GIS database in the context of climate change 
to support urban planning of Rach Gia city, Kiên Giang province

Abstract: The Rach Gia city is located in the west coast of the Mekong Delta. In recent 
years due to the impacts of climate change and extreme weather, the urban infrastructure of the 
city has been affected by the saline intrusion, flooding, collapsed house, etc. The application of 
GIS technology has supported the method such as analysis, overlap the urban infrastructure and 
climate change impacts layers to produce the assessment that will support for urban planning.

Key words: Rach Gia, GIS, urban planning, climate change

1. Đặt vấn đề

Các nội dung của quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án bao gồm sơ đồ, bản 
vẽ, mô hình và thuyết minh. Các dữ liệu hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
trong quy hoạch hiện nay hầu hết được thực hiện trên các bản vẽ dưới sự hỗ trợ của các phần 
mềm đồ họa như Autocad, Photoshop do vậy các dữ liệu quy hoạch xây dựng hiện nay chỉ mang 
tính chất thể hiện và phục vụ công tác in ấn. Với định dạng dữ liệu này thì gặp nhiều khó khăn 
cho công tác quản lý như xây dựng các hướng phân tích không gian. Hệ thống thông tin địa 
lý (GIS) là một công cụ hữu ích trong việc tích hợp hệ thống cơ sở dữ liệu gắn kết với bản đồ. 
Việc áp dụng công nghệ GIS vào lĩnh vực quy hoạch xây dựng sẽ nâng cao hiệu quả công tác 
quy hoạch  và quản lý phát triển đô thị. Đặc biệt trong những năm gần đây đối với các đô thị 
thuộc khu vực ĐBSCL thường xuyên chịu thường chịu ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới, 
lốc xoáy, sóng dâng. Các ảnh hưởng của biến đối khí hậu gây ra các hiện tượng xâm nhập mặn, 
ngập úng, sạt lở bờ sông, bờ biển xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn. Thành phố Rạch Giá 
tỉnh Kiên Giang là một trong những đô thị bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong những năm 



221

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

gần đây, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bất thường đã gây thiệt hại lớn đến cơ sở hạ tầng, 
sản xuất, đời sống người dân. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu GIS hạ tầng đô thị và các tác động 
của thời tiết cực đoan và biến đổi khí hậu tới hạ tầng đô thị là hữu ích như hiện trạng thiệt hại 
nhà cửa, ngập lụt tới đất ở đô thị, xâm nhập mặn với hạ tầng cấp nước đô thị sẽ giúp cho công 
tác quy hoạch đô thị và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội lồng ghép với các giải 
pháp ứng phó và các biện pháp thích nghi với tình hình BĐKH. Một trong những mục tiêu của 
nghiên cứu là đánh giá tác động của BĐKH tới một số cơ sở hạ tầng của thành phố Rạch Giá 
thông qua phân tích một số bản đồ chuyên đề được thành lập từ CSDL GIS. Bộ sản phẩm cơ sở 
dữ liệu sẽ được cơ quan địa phương sử dụng trong công tác quy hoạch và phát triển đô thị có 
tính đến biến đổi khí hậu

2. Dữ liệu và phương pháp luận

Các dữ liệu sau khi thu thập được đã chuẩn hóa để đưa về dạng dữ liệu Arcgis (shape file), 
với mục tiêu đồng bộ hóa với dữ liệu quốc gia nên nghiên cứu đã sử dụng hệ quy chiếu quốc gia 
VN2000. Dữ liệu được thu thập từ các đơn vị quản lý địa phương và các nguồn khác nhau sử 
dụng trong nghiên cứu (Bảng 1). Từ các dữ liệu đã thu thập được, các lớp thông tin đã được xây 
dựng: thủy hệ, sử dụng đất, mô hình số độ cao,… Mô hình số độ cao được thành lập từ dữ liệu 
điểm độ cao bằng việc sử dụng thuật toán Inverse distance weighted của Hutchinson (1998).

Bảng 1: Bảng tổng hợp dữ liệu

Nội dung Khuôn dạng Nguồn dữ liệu

Dữ liệu không gian

Thông tin điểm độ cao thành phố Rạch 
Giá ở tỷ lệ 1:10000

AutoCAD Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị: 
giao thông, cấp nước, thoát nước

AutoCAD Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất thành phố 
Rạch Giá năm 2012

Microstation UBND thành  phố Rạch Giá

Bản đồ xâm nhập mặn khu vực ĐBSCL Ảnh (JPG)
Báo cáo tình hình xâm nhập mặn 
ĐBSCL năm 2012 _ Viện Khoa 
học Thủy lợi Miền Nam

Bản đồ khoanh khu vực ngập lụt AutoCAD Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang

Dữ liệu phi không gian

Niên giám thống kê thành phố Rạch Giá 
và tỉnh Kiên Giang từ 2003 đến 2016 
Báo cáo kế hoạch hành động ứng phó 
BĐKH tỉnh Kiên Giang năm 2012 
Báo cáo phòng chống lụt bão thành phố 
Rạch Giá từ năm 2011 đến 2016

Chi cục thống kê tỉnh Kiên Giang

3. Giới thiệu khu vực nghiên cứu

Thành phố Rạch Gía ở vị trí trung tâm tỉnh Kiên Giang, nhìn ra vịnh Rạch Giá thuộc biển Tây, 
thành phố có gồm 12 đơn vị hành chính: 11 phường và xã  Phi Thông. Diện tích tự nhiên khoảng 
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103,54 km2.  Thành phố có các tuyến quốc lộ 80, quốc lộ 61, đường hành lang ven biển đi qua. Đây 
là thành phố biển, đến năm 2016 tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố của người dân chiếm khoảng  90%.  
Thành phố Rạch Giá có mạng lưới kênh rạch dày đặc bao gồm các kênh cấp nước chính như kênh 
Rạch Sỏi, kênh Rạch Giá – Long Xuyên và kênh Rạch Giá – Hà Tiên. Trong những năm gần đây 
các ảnh hưởng của biến đối khí hậu gây ra các hiện tượng xâm nhập mặn, ngập úng, sạt lở bờ sông, 
bờ biển xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn, đặc biệt kể đến sự tăng dần của xâm nhập mặn, đặc 
biệt vào mùa khô dẫn đến nguồn nước trên sông và các hồ chứa nước ngọt bị nhiễm mặn.

Hình 1: Vị trí khu vực nghiên cứu

4. Kết quả và thảo luận

4.1 Điều kiện tự nhiên - Độ dốc bề mặt địa hình
Việc phân tích lựa chọn đất xây dựng đô thị 

nhằm xác định các vùng tiềm năng, khu vực và 
địa điểm phù hợp nhất cho việc bố trí không gian 
đô thị đóng một vai trò rất quan trọng. Độ dốc địa 
hình là một trong những yếu tố đầu tiên của các 
tiêu chí đánh giá lựa chọn đất xây dựng đô thị. 
Việc phân tích đánh giá đất xây dựng dựa vào 
kết quả tính toán độ dốc địa hình. Theo quy định 
trong tiêu chuẩn và quy chuẩn (QCVN: 01/2008/
BXD; TCVN4449 – 1987) đất xây dựng nhà ở và 
công trình công cộng hoặc xây dựng công nghiệp 
thì đối với khu vực có độ dốc dưới 0,4% là khu 
vực thuận lợi cho xây dựng.  Để tính toán độ dốc 
địa hình nghiên cứu đã dựa trên mô hình số độ 
cao để xây dựng độ dốc địa hình. Nhìn vào kết 
quả cho thấy, thành phố có địa hình bằng phẳng 
và thấp, với độ dốc nhỏ dưới 0,5% là chủ yếu. 
Với tiêu chí về độ dốc trong quy định lựa chọn 
đất xây dựng đô thị thì toàn bộ thành phố Rạch 
Giá đảm bảo yêu cầu về độ dốc trong xây dựng

Hình 2: Độ dốc bề mặt địa hình
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4.2 Các yếu tố ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

a. Thiệt hại nhà cửa

Để có nhận định tổng quan về thiệt 
hại do giông lốc và bão gây ra, bản đồ 
thiệt hại về nhà tại từng phường trong 
khoảng thời gian từ năm 2011đến 2016. 
Trong thời gian này, toàn thành phố đã có 
trên 120 nhà bị đổ sập do giông lốc và 
mưa lớn. Theo số liệu thống kê năm 2012, 
thành phố Rạch Giá có tổng số 44733 nhà 
ở kiên cố và bán kiên cố. Kết quả phân tích 
dữ trên cho thấy, xã Phi Thông và phường 
Vĩnh Thông có tỷ lệ nhà bị thiệt hại do 
thiên tai là cao nhất là 2,56%, các phường 
Vĩnh Thanh Vân, Vĩnh Bảo và Vĩnh Lạc 
không bị ảnh hưởng của tác động.Hình 3 
cho thấy được năm 2012 số nhà bị thiệt 
hại trên 60 căn, năm 2014 số nhà thiệt hại 
đã giảm, tuy nhiên trong hai năm trở lại 
đây (2015, 2016) số nhà bị thiệt hại tăng 
lên, điều này phản ánh dấu hiệu cường độ 
của thời tiết cực đoan đang tăng lên.

Hình 3: Bản đồ phân bố nhà ở bị thiệt hại theo 
ranh giới xã phường

Hình 4: Biểu đồ phân bố nhà ở bị thiệt hại giai đoạn 2011 -2016
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b. Ngập lụt

Những nguyên nhân gây ra ngập lụt cho khu vực bao gồm: mưa lớn, triều cường và kết 
hợp cả do mưa và triều cường. Các khu vực bị ngập lụt đã được tính toán dựa trên mô hình hệ 
thống thủy văn thủy lực. Dữ liệu này trợ giúp trong việc xác định các khu vực đất ở đô thị bị ảnh 
hưởng của ngập lụt. Kết quả phân tích cho thấy khu vực ngập lụt chủ yếu xảy ra tại các khu đô 
thị trung tâm. Việc khoanh vùng đất ở đô thị bị ngập lụt thường xuyên đã xác định diện tích đất  
ở đô thị bị ngập khoảng 150 ha, chiếm khoảng gần 10% diện tích đất ở toàn cho đô thị.

Bảng 2: Bảng thống kê đất ở đô thị bị ngập lụt

Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
Đất ở đô thị 1517 100
Đất ở ô thị bị ngập 150 10

Hình 5: Bản đồ khu vực ngập lụt theo các 
nguyên nhân

Hình 6: Bản đồ ngập lụt tác động lên đất ở 
đô thị

c. Xâm nhập mặn

Theo vào báo cáo của Viện Khoa học thủy lợi Miền Nam về  “Dự báo nguồn nước xâm 
nhập mặn vùng ĐBSCL”, với độ mặn đo được trên sông ở mức 0,3g/lit đã ảnh hưởng đến việc 
lấy nước ngọt phục vụ cho tưới tiêu và cấp nước sinh hoạt. Thực tế, mức độ nhiễm mặn đo đạc, 
khảo sát tại khu vực Rạch Giá vào thời điểm mùa khô ở các mức từ 1g/l tới 4g/l, thậm chí có 
thời điểm mức nhiễm mặn còn đạt tới trên 10g/l.

Mạng lưới cấp nước của thành phố Rạch Giá bao gồm hệ thống hồ chứa với tổng thể tích 
khoảng 600.000 m3 và kênh dẫn nước có chiều dài 3,2km nên không đáp ứng được khi nguồn 
nước kênh bị nhiễm mặn dài ngày (hệ thống hồ chứa đáp ứng khoảng 7 ngày sản xuất). Do 
các tầng chứa nước ngầm bị nhiễm mặn cao không đạt tiêu chuẩn để khai thác nên nước mặt là 
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nguồn khai thác chủ yếu. Các hồ chứa được nước từ các kênh rạch. Dựa trên kết quả khảo sát, 
hiện nay ảnh hưởng của xâm nhập mặn đối với hạ tầng cấp nước đô thị của thành phố Rạch Giá 
là đáng kể.Kết quả chồng xếp dữ liệu cho thấy hệ thống cấp nước nằm trong phạm vi ảnh hưởng 
cao của xâm nhập mặn.

Hình 7: Vị trí hồ các hồ chứa nước và NMN thành phố Rạch Giá

Hình 8: Bản đồ xác định phạm vị ảnh hưởng cấp nước đô thị theo vùng
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Hình 9: Bản đồ mức độ xâm nhập mặn thành phố Rạch Giá

5. Kết luận và kiến nghị

Trên cơ sở ứng dụng GIS, hệ thống CSDL phục vụ nghiên cứu đánh giá tác động của 
BĐKH tới hạ tầng đô thị thành phố Rạch Giá, các lớp thông tin được xây dựng và thành lập các 
bản đồ chuyên đề. Các bản đồ về nhận dạng khu vực bị tác động, mức độ ảnh hưởng,... sẽ là dữ 
liệu cho các phân tích tiếp theo về mức độ tổn thương do BĐKH tới hạ tầng đô thị. Kết quả này 
được xác nhận bởi các nghiên cứu của cho thấy các khu vực nhạy cảm cần chú ý đặc biệt khi 
lập kế hoạch sử dụng đất, cũng như các biện pháp bảo vệ nguồn nước như phân định các khu 
vực bảo vệ xung quanh hồ chứa. Các khu bảo vệ được thành lập quanh hồ nhân tạo thành phố 
này phải cho phép các nhà ra quyết định điều chỉnh các hoạt động trong nước, công nghiệp và 
nông nghiệp và theo dõi quy hoạch hoặc quy hoạch sử dụng đất để tránh gây ô nhiễm nguồn 
lực quan trọng này cho dân số vùng. Đặc biệt, đây có thể là nguồn dữ liệu tham khảo trong kế 
hoạch xây dựng thêm hồ chứa nước ngọt cho thành phố hay các công tác quản lý và ngăn chặn 
ô nhiễm. Trước tình hình xảy ra xâm nhập mặn trên các tuyến sông, chính quyền cần tiến hành 
xây dựng cống ngăn mặn, kết hợp với việc điều tiết tiêu thoát nước.
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ỨNG DỤNG GIS HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

TS. Hán Minh Cường
Công ty CP tập đoàn SGroup

1. Thực trạng ứng dụng GIS trong quản lý phát triển đô thị tại Việt Nam

Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Information System - GIS) đã được biết đến khá 
sớm tại Việt Nam và hiện đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, nhưng chủ yếu tập 
trung vào các lĩnh vực về quản lý tài nguyên và môi trường. Đối với lĩnh vực quản lý đô thị thì 
GIS mới chỉ được quan tâm và có những bước phát triển ban đầu trong khoảng hơn (5) năm trở 
lại đây với các nghiên cứu, dự án ứng dụng GIS trong công tác khảo sát đo đạc, quản lý quy 
hoạch, quản lý hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, cấp nước..).

Mặc dù vậy, ý thức được vai trò quan trọng của GIS đối với ngành xây dựng nói chung và 
công tác quản lý đô thị nói riêng, trong những năm qua Chính phủ và Bộ Xây dựng đã ban hành 
một số chủ trương, quyết định và văn bản để định hướng, chỉ đạo việc ứng dụng GIS vào công 
tác quản lý phát triển đô thị như: Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển đô thị 
thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Công văn 
số 3098/BTTTT-KHCN công bố Bộ chỉ số đô thị thông minh Việt Nam giai đoạn đến năm 2025 
(Phiên bản 1.0) với nhiều chỉ số gắn với nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS; Công văn số 
1247/BXD-PTĐT về việc Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống CSDL đô thị liên thông trên 
nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh…

Thời gian qua, cùng với chủ trương về thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông 
minh tại các địa phương trên cả nước, nhiều nơi đã từng bước ứng dụng GIS trong công tác 
quản lý đô thị và đạt được một số kết quả đáng chú ý. Một số địa phương như TP Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Huế, Bắc Ninh, Thái Bình, Sơn La… đã xây dựng hệ thống GIS chuyên ngành 
xây dựng để cung cấp và quản lý dữ liệu trong các lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đất đai, hạ tầng 
kỹ thuật và phát triển đô thị, nhà ở và bất động sản…

Cụ thể, GIS đã được nhiều địa phương ứng dụng để quản lý cơ sở dữ liệu các đồ án quy 
hoạch xây dựng (thể hiện trực quan trên nền tảng Web GIS dễ dàng tra cứu và quản lý); GIS 
được sử dụng để quản lý tài sản, thiết bị hạ tầng kỹ thuật: cây xanh, chiếu sáng, cấp nước…(tại 
Đà Nẵng, Lào Cai, Nam Định…); GIS kết hợp công nghệ viễn thám tạo ra các ứng dụng giám 
sát môi trường, quản lý tài nguyên rừng, tài nguyên nước, đánh giá mức độ sạt lở…và nhiều 
ứng dụng khác.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc ứng dụng GIS trong công tác quản 
lý đô thị vẫn còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc từ chính sách, quy định chưa đầy đủ, thống 
nhất; nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm và đánh giá hết vai trò và tầm quan trọng của 
GIS; hạ tầng công nghệ thông tin tại nhiều địa phương chưa sẵn sàng; chất lượng dữ liệu đầu 
vào xây dựng cơ sở dữ liệu chưa tốt; đội ngũ nhân lực có chuyên môn về GIS chưa đáp ứng 
được nhu cầu…
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Ngày 14/04/2022, Bộ Xây dựng đã ban hành công văn số 1247/BXD-PTĐT về việc 
Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống CSDL đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển 
đô thị thông minh. Văn bản hướng dẫn này đã phần nào giúp tháo gỡ các vướng mắc và thúc 
đẩy chính quyền các đô thị xác định cụ thể hơn vai trò của GIS, từ đó xây dựng các kế hoạch, 
chương trình phát triển hệ thống GIS phục vụ quản lý phát triển đô thị.

2. Quản lý phát triển đô thị bền vững và vai trò của GIS

Khái niệm quản lý phát triển đô thị đã được nhắc đến từ khá lâu khi các đô thị được nhận 
diện là động lực để phát triển kinh tế xã hội. Mặc dù vậy, khái niệm quản lý phát triển đô thị 
bền vững mới chỉ được nêu ra trong khoảng (10) năm trở lại đây khi phát triển đô thị bền vững 
đã phổ biến rộng rãi và trở thành một trong các mục tiêu phát triển cho các đô thị của Quốc gia.

“Đô thị bền vững là Đô thị đạt được sự thống nhất trong một khuôn khổ bền 
vững cả ba mặt kinh tế, xã hội và môi trường, nhằm nâng cao chất lượng sống của thế 
hệ hiện tại mà không làm ảnh hưởng tới các nhu cầu phát triển của thế hệ tương lai”. 

Như vậy quản lý phát triển đô thị bền vững được hiểu là một quá trình quản lý sự phát triển cho 
đô thị mà ở đó yếu tố “bền vững” là trọng tâm của sự phát triển, thể hiện ở cả ba mặt kinh tế, xã 
hội, môi trường và cụ thể hoá với đặc thù đô thị là các yếu tố có quan hệ mật thiết, hữu cơ lẫn 
nhau bao gồm: kinh tế đô thị; xã hội đô thị; môi trường sinh thái đô thị; cơ sở hạ tầng đô thị và 
quản lý xây dựng đô thị. 

Hình 1: Phát triển bền vững với 3 khía cạnh Kinh tế - Xã hội - Môi trường

Để quản lý phát triển đô thị bền vững, đòi hỏi cần thiết phải có những công cụ quản lý kỹ 
thuật hiện đại, chính xác và có hiệu quả nhằm giúp hỗ trợ chính quyền có thể đưa ra các quyết 
định chính xác cho sự phát triển bền vững của đô thị. 

GIS, với những thế mạnh của mình như mô hình hoá và phân tích không gian; cải thiện 
việc lưu trữ và tương tác dữ liệu; tăng cường khả năng truy cập…có thể giúp quản lý phát triển 
đô thị bền vững một cách “Hiệu quả - Hiệu lực - Minh bạch”, thể hiện qua:

- GIS sử dụng để đánh giá và mô hình hoá tính bền vững của đô thị. Bằng cách gắn những 
vấn đề cụ thể như các tiêu chí bền vững của đô thị với các yếu tố không gian, vị trí địa lý, cho 
phép GIS phân tích các thông tin, yếu tố trừu tượng trở nên dễ dàng hơn ở một góc nhìn mới cụ 
thể và trực quan hơn với những mô hình chính xác, đáng tin cậy …



230

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

- GIS giúp đo lường và kiểm soát các ưu tiên phát triển để bảo vệ nguồn lực sẵn có của 
đô thị.

- Xác định vị trí ưu tiên, nơi tốt nhất để đầu tư phát triển nhằm tạo ra môi trường bền 
vững hơn.

Vì lý do đó, việc sử dụng GIS là một công cụ đánh giá cần thiết để đo lường, kiểm soát 
tính bền vững của đô thị giúp các cấp chính quyền ra quyết định một cách chính xác và hiệu 
quả nhất.

3. Một số ứng dụng của GIS hỗ trợ ra quyết định quản lý phát triển đô thị bền vững

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin giúp cho GIS có khả năng hỗ trợ vô cùng 
lớn đối với công tác quản lý đô thị. Tuy nhiên, để đánh giá khả năng ứng dụng của GIS trong 
công tác quản lý sự phát triển “bền vững”, xem xét mối liên hệ giữa khả năng của GIS với các 
tiêu chí phát triển bền vững của đô thị.

Trong nghiên cứu về “Phân tích chính sách đô thị hoá trong quá trình đô thị hoá tác động 
đến phát triển bền vững ở Việt Nam”, thuộc chương trình “Thiên niên kỷ 21” cho UNDP tài trợ, 
đã đề xuất mười nhóm tiêu chí bền vững trong quá trình đô thị hoá, bao gồm: (1) Quy hoạch 
vùng và quy hoạch đô thị phù hợp với các vùng địa lý và điều kiện sinh thái tự nhiên, bảo vệ 
môi trường; (2) Kinh tế đô thị phát triển ổn định và bền vững tạo nhiều việc làm cho mọi thành 
phần kinh tế và mọi người dân đô thị; (3) Trình độ dân trí đô thị và nguồn lực phát triển đủ 
mạnh; (4) Trình độ quản lý quy hoạch và phát triển đô thị bền vững; (5) Dịch vụ đô thị đáp ứng 
yêu cầu phục vụ đô thị ngày càng cao; (6) Cơ sở hạ tầng xã hội đô thị đáp ứng kịp thời và đầy 
đủ; (7) Cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đáp ứng kịp thời và đầy đủ; (8) Lồng ghép quy hoạch môi 
trường trong quy hoạch xây dựng đô thị; (9) Huy động cộng đồng tham gia công tác quy hoạch 
và quản lý xây dựng đô thị; (10) Hợp tác, điều hành và quản lý xây dựng đô thị. 

Trên các nhóm tiêu chí này, GIS có thể hỗ trợ ra quyết định cho việc quản lý phát triển đô 
thị bền vững bao gồm:

(1) Phân tích dữ liệu kinh tế - xã hội để hỗ trợ xây dựng các quy hoạch, kế hoạch

(2) Hỗ trợ công tác lập quy hoạch: tổng hợp, phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình phân 
tích không gian để đánh giá nhu cầu sử dụng đất, lựa chọn đất đai xây dựng, đánh giá khả năng 
phục vụ của hệ thống cơ sở hạ tầng, chồng lớp bản đồ để kiểm soát xung đột, xây dựng các kịch 
bản quy hoạch tối ưu, lồng ghép quy hoạch môi trường đảm bảo phát triển bền vững…

(3) Xây dựng nền tảng ứng dụng GIS để huy động sự tham gia của cộng đồng vào công 
tác quy hoạch và quản lý xây dựng đô thị: công bố quy hoạch, thu thập ý kiến, giám sát việc 
thực hiện thông qua các ứng dụng 

(4) Kiểm soát tài nguyên

(5) Kiểm soát tình trạng môi trường, đánh giá tác động môi trường

(6) Thiết lập giới hạn cho sự phát triển của đô thị thông qua việc giám sát các chỉ số phát 
triển của các kịch bản phát triển: quản lý đô thị hoá, kiểm soát tình hình xây dựng, giám sát thời 
gian thực tình hình ngập lụt…
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4. Quy trình và Mô hình ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định và một số khuyến 
nghị

a. Mô hình ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định

Để có thể thấy rõ khả năng ứng dụng của GIS trong việc hỗ trợ ra quyết định quản 
lý phát triển đô thị thông minh, tiến hành xây dựng mô hình xử lý, hỗ trợ ra quyết định 
từ các khả năng ứng dụng GIS đã nêu ở mục trên. Phương pháp xây dựng là xác định các 
tiêu chí, yếu tố chính ảnh hưởng đến việc hình thành các ưu tiên phát triển, xác định các 
mục tiêu quản lý từ đó xây dựng nên mô hình để xác định các ưu tiên phát triển đô thị.

- Quy trình ứng dụng GIS xác định các ưu tiên phát triển hỗ trợ ra quyết định

Hình 2: Quy trình ứng dụng GIS hỗ trợ ra quyết định quản lý phát triển đô thị

- Xây dựng mô hình xử lý

Bước 1: Xác định các dữ liệu đầu vào

(1): Dữ liệu kinh tế: mục tiêu phát triển và các chỉ số kinh tế, nhu cầu vốn cho 
đầu tư phát triển…); 
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(2) Dữ liệu xã hội: dân số, mật độ dân số, lao động, dịch vụ công…; 

(3) Dữ liệu tài nguyên, môi trường: tài nguyên rừng, tài nguyên nước, mức độ ô 
nhiễm…; 

(4) Dữ liệu phát triển đô thị: đất đô thị, tỷ lệ đô thị hoá, nhà ở

(5) Dữ liệu cơ sở hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, 
cấp điện, cây xanh…;

Bước 2: Không gian hóa các dữ liệu đầu vào và chuyển đổi sang định dạng 
Raster

Từ các dữ liệu đầu vào đã liệt kê ở trên, sử dụng các chức năng gán thông tin 
thuộc tính của các phần mềm GIS để tiến hành không gian hóa các dữ liệu.

Sau khi đã không gian hóa các dữ liệu phục vụ cho mục đích hỗ trợ ra quyết định. 
Bước tiếp theo, sử dụng các nhóm công cụ raster hóa trong các phần mềm GIS để thực 
hiện việc chuyển đổi các lớp dữ liệu từ định dạng vector sang định dạng Raster. 

Việc raster hóa các lớp dữ liệu sẽ tạo điều kiện cho việc gắn các trọng số cũng 
như dễ dàng chồng xếp các lớp phục vụ cho việc phân tích sau này.

Bước 3:  Xác định trọng số của từng lớp dữ liệu và thực hiện chồng lớp

Tính trọng số cho các lớp dữ liệu đầu vào là bước có ý nghĩa quyết định đối với 
độ tin cậy của kết quả thực hiện toàn bộ quy trình vì nếu trọng số của các lớp dữ liệu 
được xác định không thích hợp thì kết quả phân tích sẽ không phản ánh đúng thực tế. 
Việc đánh giá trọng số có thể được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác nhau như: 
phân tích đa chỉ tiêu (AHP, ANP,..), học máy, thống kê,…

Sau khi đã xác định trọng số cho từng lớp dữ liệu, sử dụng chức năng gán thông 
tin cho dữ liệu raster để mỗi một lớp dữ liệu sẽ đi cùng với trọng số tương ứng. Sau đó, 
sử dụng sức mạnh phân tích không gian của các phần mềm GIS để thực hiện chồng lớp 
và tính toán các điểm số phục vụ cho việc hỗ trợ ra quyết định.

  Bước 4: Chỉ ra các vị trí, tiềm năng phát triển và so sánh với nhau

Sau khi đã thực hiện chồng lớp các dữ liệu, kết quả sẽ thu được một lớp dữ liệu 
định dạng raster là tổng hợp các yếu tố cần đánh giá đã tính đến mức độ quan trọng 
(trọng số) của chúng. Những vị trí có điểm số cao nhất sẽ được đánh dấu như những vị 
trí tiềm năng.

Các vị trí tiềm năng nhất (hoặc những ưu tiên phát triển) sẽ được đánh giá và so 
sánh theo các tiêu chí khác nhau để hỗ trợ ra quyết định. Các vị trí nào đáp ứng được tiêu 
chí này sẽ được chọn để tham gia và bước cuối cùng.

Bước 5: Đưa ra kết quả cuối cùng vị trí ưu tiên phát triển

Kết quả chung cuộc sẽ được đưa ra sau khi các vị trí tiềm năng được đánh giá bởi 
các tiêu chí chưa được tính đến trong giai đoạn trước như là ý kiến của cộng đồng dân 
cư, ý kiến của chính quyền địa phương,...

Bước 6: Chuyển đổi kết quả sang định dạng vector và trình bày kết quả



233

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1
Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững

Các vị trí ưu tiêu phát triển được lựa chọn cuối cùng sẽ được chuyển đổi sang 
định dạng vector sử dụng chức năng vector hóa của các phần mềm GIS. Kết quả này 
cùng với các lớp dữ liệu nền sẽ được sử dụng để trình bày kết quả. Các vị trí ưu tiên phát 
triển được thể hiện theo quy mô diện tích, vị trí nhằm giúp cho những người ra quyết 
định có một cái nhìn trực quan về kết quả phân tích, lựa chọn.

Các công nghệ hiện đại như WebGIS có thể được ứng dụng để công bố rộng rãi 
kết quả phân tích thu được tới những cá nhân, tổ chức quan tâm.

b. Một số khuyến nghị

 - Cơ sở dữ liệu nền địa lý Quốc gia cần được xác định là dữ liệu nền tảng để xây 
dựng các hệ thống GIS thống nhất;

 - Dữ liệu các ngành, lĩnh vực cần liên thông trong một hệ thống cơ sở dữ liệu 
dùng chung. Trong đó các dữ liệu GIS chuyên ngành nên có cấu trúc thông tin thống 
nhất cho các đối tượng giống nhau;

 - Cần lồng ghép và giải quyết các vấn đề môi trường với sự hỗ trợ của GIS trong 
quá trình lập quy hoạch xây dựng đô thị;

 - GIS cần được áp dụng ngay từ các giai đoạn ban đầu để hỗ trợ xây dựng mô 
hình tính toán, phân tích, hoạch định các chiến lược, định hướng quy hoạch phát triển 
đô thị nhằm giải quyết các mâu thuẫn xung đột, lựa chọn được các kịch bản phát triển 
tối ưu nhất;

 - Có chiến lược xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đô thị có chuyên môn về GIS 
nhằm đáp ứng nhu cầu cấp bách trong giai đoạn tới.
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BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ  (AMC)

ỨNG DỤNG HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐỊA LÝ (GIS)
VÀ CÔNG NGHỆ SỐ, NỀN TẢNG SỐ
TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TS. KTS. Lưu Đức Minh
Phó giám đốc Học viện AMC

Hà Nội, 11/2022

Hoang Sa (Paracel) 
archipelago

Truong Sa 
(Spratly) 
archipelago

02

Nội dung trình bày

Định hướng ứng dụng GIS, công nghệ số trong Quy hoạch và
phát triển đô thị

Khả năng ứng dụng GIS, công nghệ số trong Quy hoạch và phát
triển đô thị

Thách thức và giải pháp triển khai GIS

01

02

03
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3

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG GIS, CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐT I

Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

1. Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững

…Sớm xây khung pháp lý cho phát triển đô thị thông minh, quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị và
không gian ngầm đô thị….

2. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô
thị bền vững
… Xây dựng hệ thống dữ liệu toàn quốc về quy hoạch phát triển đô thị; ứng dụng rộng rãi hệ thống
thông tin địa lý (GIS) và công nghệ số, nền tảng số trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

4. Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích ứng
với biến đổi khí hậu
Xây dựng, thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng số đồng bộ tại các đô thị tương đương với các nước
phát triển trong khu vực và trên thế giới; tích hợp hệ thống đo lường, cảm biến, các hệ thống dữ
liệu, khai thác hiệu quả các nền tảng và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu tại đô thị;
thúc đẩy mô hình quản lý thông minh trong vận hành, quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ
thuật đô thị. Cấu trúc lại hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông; hình thành một số nền tảng
số dùng chung cho các đô thị, vùng đô thị.

Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

4

Quan điểm và nguyên tắc
…..
- Thứ bảy, giai đoạn 2018 - 2025 ưu tiên xây dựng các nội dung cơ bản bao gồm: Quy hoạch đô thị
thông minh; Xây dựng và quản lý đô thị thông minh; Cung cấp các tiện ích đô thị thông minh cho
các tổ chức, cá nhân trong đô thị với Cơ sở nền tảng là Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị và hệ
thống hạ tầng ICT trong đó bao gồm cơ sở dữ liệu không gian đô thị thông minh được kết nối liên
thông và hệ thống tích hợp hai hệ thống trên

Mục tiêu
…..
- Giai đoạn đến năm 2025: Thực hiện giai đoạn 1 thí điểm phát triển đô thị thông minh
+ … Phát triển hạ tầng dữ liệu không gian đô thị, hợp nhất các dữ liệu đất đai, xây dựng và các dữ
liệu khác trên nền GIS tại các đô thị thí điểm giai đoạn 1
+ Thí điểm áp dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch đô thị và hệ thống tra cưu thông
tin quy hoạch đô thị tại tối thiểu 3 đô thị từ loại II trở lên.

Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 Đề án phát triển độ thị thông minh bền vững
Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG GIS, CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐT I
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01. Quy hoạch đô thị thông minh 
- Quy hoạch đô thị (QHC/ phân khu/ chi tiết) được lập, thẩm định trên nền tảng hệ thống cơ sở dữ

liệu đô thị được số hóa; được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích dữ liệu đa chỉ tiêu, công cụ dự báo, các
phần mềm hỗ trợ ra quyết định quy hoạch.

- Các nội dung quy hoạch/ kế hoạch khác nhau được kết nối liên thông đồng bộ trong khi lập cũng
như khi thực hiện quy hoạch.

- Các điều chỉnh QH/ kế hoạch được cập nhật đồng bộ lên quy hoạch chung đô thị đã được duyệt.
- Tra cứu, tìm hiểu thông tin quy hoạch đô thị thuận tiện hơn.

02. Xây dựng và quản lý đô thị thông minh
- Các quy định, quyết định/ điều hành quản trị đô thị tổng thể và từng ngành của cơ quan quản lý đô

thị có hiệu lực, hiệu quả cao trên nền tảng thông tin đô thị sát thực hơn, cập nhật hơn và được liên
thông đa ngành, được hỗ trợ bởi các công cụ phân tích dữ liệu, dự báo, các phần mềm hỗ trợ ra quyết
định quản lý.

- Ý kiến phản hồi/ tham gia đối với quy hoạch đô thị và công tác quản lý đô thị có thể phản ánh bằng
nhiều hình thức đa dạng hơn, được lưu trữ/ tổng hợp theo quá trình/ phân tích hiệu quả hơn với các
công cụ hỗ trợ.

- Hạ tầng kỹ thuật đô thị được quy hoạch/ đầu tư xây dựng/ quản lý vận hành thông minh, kết nối với
mạng quản trị đô thị.

03. Dịch vụ, tiện ích thông minh
- Các tiện ích cho tổ chức, cá nhân do chính quyền cung cấp, được thực hiện một phần hoặc toàn

bộ qua môi trường mạng.
- Các tiện ích cho người dân do thị trường cung cấp, được thực hiện một phần hoặc toàn bộ qua

môi trường mạng.

04. Hệ thống cơ sở dữ liệu số hóa
Nền tảng tích hợp bao gồm các điều kiện kỹ thuật và thể chế để tích hợp các cơ sở dữ liệu; cơ chế 

thu thập, duy trì và sử dụng dữ liệu; cơ chế điều phối liên cấp, liên vùng, giữa đô thị và nông thôn để 
giải quyết vấn đề theo phạm vi ảnh hưởng. 

- Cơ sở dữ liệu đô thị đa chỉ tiêu được lập, thu thập, duy trì, cập nhật, quản lý đồng bộ, thống nhất
theo Khung kiến trúc ICT được quy định.

- Hạ tầng dữ liệu số được đầu tư xây dựng đồng bộ, kết nối với các hạ tầng kỹ thuật và các công
trình khác trong đô thị.

- Xây dựng đô thị thông minh trên nền tảng hệ thống thông tin địa lý GIS.
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Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 Đề án phát triển độ thị thông minh bền vững
Việt Nam giai đoạn 2018 - 2025 và định hướng đến năm 2030;
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6

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm
2025, định hướng đến năm 2030;

Mục tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình thành các doanh nghiệp
công nghệ số Việt Nam có năng lực đi ra toàn cầu
- Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động
- Phát triển Kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế (kinh tế số chiếm 20-30%
GDP)
- Phát triển Xã hội số, thu hẹp khoảng cách số

Nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi số
…
4. Phát triển nền tảng số
d) Xác định danh sách các nền tảng số có khả năng triển khai dùng chung rộng khắp trong một số
linh vực như thương mại điện tử, nông nghiệp, du lịch, y tế, giáo dục, giao thông, xây dựng, tài
nguyên và môi trường, học trực tuyến,nội dung số, dịch vụ kế toán, tài chính doanh nghiệp, đô thị,
ngân hàng số và có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đầu tư phát
triển các hệ thống này

6

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG GIS, CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐT I
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7

Quyết định số 1004/QĐ-BXD ngày 31/7/2020 phê duyệt Kế hoạch Chuyển đổi số ngành Xây dựng giai
đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030;

7

Đối tượng, lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số
1. Cơ sở dữ liệu số (CSDL) trong đó bao gồm các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, đơn giá để
phục vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
2. Thực hiện Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng;
3. Hoạt động xây dựng (tư vấn thiết kế; tư vấn thẩm tra, thẩm định; thi công xây lắp; nghiệm thu
công trình);
4. Khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng;
5. Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị;
6. Nhà ở, công sở và thị trường bất động sản.

Mục tiêu tổng quát
Lựa chọn một số đối tượng cụ thể trong phạm vi quản lý nhà nước của ngành Xây dựng để ứng
dụng thành tựu khoa học công nghệ cho việc chuyển đổi số:
- Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý GIS trong công tác lập quy hoạch và quản lý xây dựng;
- Ứng dụng Mô hình thông tin công trình BIM trong các hoạt động đầu tư xây dựng công trình;
- Ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản lý vận hành đô thị thông minh, doanh
nghiệp số.

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG GIS, CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐT I

8

Thông tư 20/2019/TT-BXD

Tại khoản 6, điều 5 về việc Xác 
định chi phí lập, thẩm định đồ án 
quy hoạch có nêu
6. Đối với các đồ án quy hoạch 
có yêu cầu lập hồ sơ quy hoạch 
theo hệ thống thông tin địa lý 
(GIS) thì chi phí lập đồ án quy 
hoạch được điều chỉnh với hệ số 
K=1,1.

Thuyết minh Bản vẽ

Xây dựng, chuẩn hóa và 
chuyển đổi, phân tích

dữ liệu

CSDL GIS Quy hoạch xây dựng, 
Quy hoạch đô thị

Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây
dựng và quy hoạch đô thị

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG GIS, CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐT I
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9

Văn bản số 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022 của Bộ Xây dựng v/v hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ
thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh;

Quan điểm: … Xây dựng hệ thống CSDL đô thị liên thông trên nền GIS tạo nền tảng để các bên liên
quan tiếp tục phát triển, cung cấp các ứng dụng, dịch vụ đô thị thông minh và đóng góp thêm các lớp
dữ liệu thiết thực phục vụ quản lý đô thị ứng dụng trên nền GIS thống nhất

9

ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG GIS, CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐT I

10

Nguồn: TS. Vũ Chí Đồng
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11

Nguồn: TS. Vũ Chí Đồng
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12 12

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

Phân tích hiện trạng sử dụng đất, KTXH, hạ tầng kỹ thuật,…
Phân tích nâng cao (QH đô thị xanh GDSS, QH đô thị ứng phó BĐKH,…)

Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
Xây dựng CSDL GIS phục vụ quản lý quy hoạch
Giám sát thực hiện quy hoạch

Quản lý Hạ tầng kỹ thuật trên nền bản đồ số 
Xây dựng CSDL hạ tầng kỹ thuật, không gian xây dựng ngầm đô thị

Quản lý phát triển đô thị, Nhà ở & BĐS, quản lý hoạt động xây dựng,…
Quản lý Hệ thống đô thị
Giám sát các chỉ tiêu phát triển đô thị
Dự án phát triển đô thị, Dự án Nhà ở & BĐS
Quản lý hoạt động xây dựng
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Ứng dụng GIS phục vụ phân tích QHC XD thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 
2050 (QĐ 1259/QĐ-TTg 26/7/2011)

13

VIUP ‐ 2010

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

Ứng dụng GIS phục vụ phân tích QHC XD thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 
2050 (QĐ 1259/QĐ-TTg 26/7/2011)

14

VIUP ‐ 2010

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích
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Ứng dụng GIS phục vụ phân tích QHC XD thủ đô Hà Nội đến 2030, tầm nhìn 
2050 (QĐ 1259/QĐ-TTg 26/7/2011)

15

VIUP ‐ 2010

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

Định hướng hệ thống đô thị Vùng

Định hướng Không gian Vùng

Mô hình số độ cao toàn Vùng

16

VIUP ‐ 2008

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

Ứng dụng GIS phục vụ phân tích QHXD Vùng thủ đô Hà Nội 2020, tầm nhìn 
2050 (QĐ 490/QĐ-TTg 05/5/2008)

Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích
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Phân tích dự báo ô nhiễm 
nguồn nước

Đánh giá mức độ tiếng ồn sân bay Gia Lâm

17

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

18

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

GDSS ‐ 2018
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19

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

GDSS ‐ 2018

20

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

GDSS ‐ 2018
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21

UPIS ‐ 2022

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Lập quy hoạch đô thị và hỗ trợ phân tích

Quản lý dữ liệu 
cục bộ
Kết nối mạng 
LAN

Cách tiếp 
cận trước 
2010

VIUP ‐ 2010

22

Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
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Quy 

hoạch 

vùng 

huyện

Quy 

hoạch 

vùng 

liên
huyện

Quy 

hoạch 

chung

Quy 

hoạch 

phân 

khu

Quy 

hoạch 

chi 

tiết

Quy hoạch đô thịQuy hoạch vùng

QHC 

Xây 

dựng 

Xã

Quy 

hoạch 

chi 

tiết  

xã

QH nông thôn

Khu 

du 

lịch, 

sinh 

thái

Khu 

kinh 

tế.

Khu 

công 

nghiệp

, chế 

xuất

…

QH khu chức năng

CSDL QUY HOẠCH

23

Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
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TT NỘI DUNG
A THUYẾT MINH

QĐ phê duyệt NVQH/Thuyết minh NVQH
Thuyết minh tổng hợp
Thuyết minh tóm tắt
Dự thảo tờ trình
Dự thảo quyết định phê duyệt/Quyết định phê duyệt
Quy định quản lý

B BẢN VẼ
1 Sơ dồ vị trí và giới hạn khu đất
2 Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất
Bản đô đánh giá đất xây dựng

3 Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật
4 Bản đồ hiện trạng môi trường
5 Bản đồ quy hoạch sử dụng đất
6 Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan
Thiết kế đô thị

6 Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng
Bản đồ quy hoạch giao thông
Bản đồ chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ
các tuyến HTKT

7 Các bản đồ quy hoạch hệ thống HTKT
Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật
Bản đồ quy hoạch cấp nước
Bản đồ quy hoạch thoát nước thải, chất thải rắn và nghĩa trang
Bản đồ quy hoạch cấp điện và chiếu sáng công cộng đô thị
Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

8 Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật
9 Đánh giá môi trường chiến lược
10 Bản đồ đo đạc hiện trạng
C ĐĨA CD

Hồ sơ đồ án quy hoạch

24

Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
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Dữ liệu lớn
Điện toán đám mây
Web-based
Ứng dụng desktop & mobile

Cách tiếp cận hiện nay

Giao diện xem thông
tin quy hoạch của
một ô chức năng sử
dụng đất

Giao diện tra cứu
thông tin quy hoạch
trên thiết bị di động

Quản lý và cung cấp thông tin Quy hoạch trên 
nền bản đồ số

25

Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
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26

Tra cứu thông
tin quy hoạch
xây dựng trên
di động

Quản lý, công khai thông tin quy hoạch
Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
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27

Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
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Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
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29

Tra cứu thông
tin quy hoạch
xây dựng trên
Web

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

30

Tra cứu 
thông tin dự 
án đầu tư, 
thông tin 

KCN
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31

Cho phép người dân so sánh thực tế với
thông tin quy hoạch được duyệt và gửi
phản ánh các vi phạm quy hoạch xây dựng
tới các cơ quan quản lý nhà nước bằng
thiết bị di động:
- Chụp hình vi phạm
- Nhập thông tin vi phạm
- Định vị trí GPS vi phạm
- Đề xuất phương án xử lý

Phản ánh 
thông tin vi 
phạm quy 
hoạch

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

32

Giao diện trình 
bày các lớp dữ 
liệu bản đồ

Giao diện biên tập 
thêm mới một lô đất  
trên nền bản đồ

Quản lý bản đồ 
quy hoạch xây 

dựng

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
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33

Xem thông tin hồ sơ

Xem thông tin thuyết minh quy hoạch
Xem thông tin bản vẽ quy hoạch

Quản lý hồ 
sơ số QHXD

Quản lý, cập nhật, lưu trữ, khai thác các đồ án quy hoạch 
được “sắp xếp ngăn nắp” trong kho số

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

34

Tích hợp dữ liệu đo thông số công trình tại 
hiện trường để phát hiện vi phạm QH

Kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch & giấy 
phép bằng ứng dụng di động

Tra cứu 
thông tin 
QHXD tại 

hiện trường

Quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch
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35

- Khai thác dữ liệu ảnh hàng không từ các thiết bị bay không người lái; từ các thiết bị
quét laser mặt đất; ảnh 360 độ được tích hợp để phát hiện các khu vực vi pham quy
hoạch đã duyệt.

- Chồng xếp các lớp dữ liệu quy hoạch với bản đồ ảnh vệ tinh; ảnh hàng không để phát
hiện các khu vực vi phạm quy hoạch đã duyệt.

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
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KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
Quản lý Hạ tầng kỹ thuật trên nền bản đồ số
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Sở Xây dựng, P.QLĐT Doanh nghiệp

‐ Cập nhật bằng nhiều cách: trực tiếp trên bản đồ, nhập từ các file .doc, .xls, GIS, trên ứng dụng di động
‐ Cho phép phối hợp, cộng tác giữa cơ quan quản lý và các doanh nghiệp quản lý, bảo trì hạ tầng kỹ thuật

Cập nhật Hạ tầng kỹ thuật trên web và điện thoại di động

37
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Quản lý tổng hợp Hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn

‐ Dashboard – Bác cáo tổng hợp hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn
‐ Cho phép xem thông tin, vị trí chi tiết khi cần

38
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Quản lý tổng hợp Hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn

39

Chuyển sang 
quản lý trên 
phần mềm

giấy

excel

bản vẽ

Làm việc liền mạch, 
tương tác thời gian 

thực giữa văn phòng 
và hiện trường

xử lý công việc 
nhanh gọn hơn

Thu	thập	thông	
tin,	kiểm	tra	
trên	di	động

Quản lý công 
trình trên bản đồ 

số

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

Quản lý tổng hợp Hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn

40

■ Hỗ trợ lập bản đồ công trình
thoát nước từ các nguồn dữ liệu
hiện có như: số liệu đo GPS, bản
vẽ hoàn công/bản đồ, mapinfo,
excel,...

Cung cấp các công cụ hỗ trợ biên tập lập bản đồ
công trình thoát nước:
■ Công cụ vẽ bản đồ
■ Công cụ chỉnh sửa bản đồ
■ Công cụ cập nhật hồ sơ, tài liệu, hình ảnh
■ Công cụ trình bày các lớp bản đồ.

Mỗi	thiết	bị	là	1	biểu	
tượng	và	màu	sắc	khác	

nhau	

Bật	tắt	thiết	bị	
trên	bản	đồ

Giao	diện	chỉnh	sửa,	
cập	nhật	thông	tin	mới	
về	vị	trí,	hình	ảnh,...

Xem	thông	tin,	hình	ảnh	
và	hiển	thị	vị	trí	ga	thu	
trực	quan	trên	bản	đồ

Có	thể	phóng	to,	nhỏ	bản	đồ	
đến	mức	chi	tiết	thấy	được	

từng	ngõ	phố	Hà	Nội	

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
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Quản lý tổng hợp Hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn

41

■ Phần mềm cung cấp khả năng thu thập: thông tin
quản lý, hình ảnh, video, vị trí (GPS) các công trình
thoát nước (ga thăm, ga thu, cửa xả,...) tại thực địa
bằng ứng dụng trên thiết bị di động phục vụ lập bản
đồ công trình thoát nước.

■ Dữ liệu sau khi thu thập trên di động được tự động đồng
bộ lên bản đồ công trình thoát nước

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

Quản lý tổng hợp Hạ tầng kỹ thuật trên toàn địa bàn

42

■ Theo dõi, ghi nhận nội dung và kết quả của công tác
bảo trì, bảo dưỡng đến từng công trình thoát nước

■ Ghi nhận thông tin nạo vét các tuyến thoát nước
■ Ghi nhận thông tin nhật ký vận hành trạmbơm

‐ Theo dõi các điểm ngập lụt trực
quan trên bản đồ ngập lụt.
‐ Sử dụng ứng dụng cài trên di động
để thu thập (vị trí, hình ảnh,...) các
điểm ngập lụt

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
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43

Cấp phép sửa chữa, bảo trì công trình Hạ tầng kỹ thuật

Cho biết số lượng, vị trí các 
công trình HTKTĐT khác xung 
quanh vị trí xin cấp phép sửa 
chữa

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

44

Giám sát Hạ tầng kỹ thuật đô thị trực tuyến

‐ Cung cấp thông tin HTKT đô thị trực tuyến, thời gian thực
‐ Nguồn thông tin: từ hoạt động quản lý, bảo trì HTKT; từ người dân; camera

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII
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45

Quy trình quản lý bảo trì Hạ tầng kỹ thuật

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG GIS VÀ CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QH&PTĐTII

Sai lệch do không cùng Hệ tọa độ
Nền địa hình đo đạc thiếu chính xác
Các đồ án quy hoạch tiếp biên sai lệch

Quy hoạch bị sai lệch  Điều chỉnh QH thống nhất theo VN‐2000

46

Tư duy thể hiện hồ sơ quy hoạch để in hồ sơ giấy, không phải để quản lý dữ liệu
Chưa có chuẩn dữ liệu CAD-GIS
Thông tư 12/2016/TT-BXD và dự thảo sửa đổi

Khó khăn trong chuyển đổi dữ liệu  Quy cách hồ sơ, chuẩn CSDL GIS

Bố trí kinh phí ứng dụng GIS lập hồ sơ quy hoạch – Thông tư 20
Xây dựng hệ thống quản lý quy hoạch và PTĐT (chuyển đổi số ngành XD cấp Tỉnh)

Xây dựng và Quản lý CSDL GIS  Chuyển đổi số

Cơ chế vận hành hệ thống, cập nhật CSDL GIS
Đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực

Vận hành, cập nhật CSDL GIS, đào tạo nâng cao năng lực  Cơ chế

THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI GISIII
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Mô hình CSDL và hệ thống ứng dụng phục vụ QLNN XD&ĐT

THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI GISIII

47

BỘ XÂY DỰNG

HỌC VIỆN CÁN BỘ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VÀ ĐÔ THỊ (AMC) 

Hoang Sa (Paracel) 
archipelago

Truong Sa 
(Spratly) 
archipelago

Thanks !

TS. KTS. Lưu Đức Minh
Phó giám đốc Học viện AMC

luuducminhjp@gmail.com
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“CẦN LÀM RÕ RANH GIỚI GIỮA CÁC LOẠI QUY HOẠCH THEO PHÁP 
LUẬT HIỆN NAY, ĐẶC BIỆT LÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ QUY HOẠCH 

NÔNG THÔN”

Ths.KTS. Nguyễn Ngọc Sơn
Chánh Văn phòng Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng

Trong bối cảnh hệ thống quy hoạch đô thị trên cả nước đồng loạt phải được thực thực 
hiện, đôi khi chồng chéo, cần một cái nhìn tổng thể để định hướng, đặc biệt là trong quy hoạch 
hệ thống đô thị cần làm rõ lằn ranh đô thị với nông thôn. Bài tham luận dự kiến lựa chọn địa 
bàn thực tiễn là huyện Sóc Sơn - một địa bàn nhiều đặc thù và khá đa dạng về tính chất - để làm 
ví dụ tìm hướng giải quyết cho sự chồng chéo và những mâu thuẫn trong công tác quy hoạch.

Có nhiều định nghĩa về quy hoạch xây dựng và việc thực hành này được thực hiện ở mỗi 
quốc gia khác nhau theo điều kiện thực tế, song nhìn chung quy hoạch xây dựng là để giải quyết 
những vấn đề thực tiễn xã hội, đó là phạm vi hoạt động gồm nhiều bộ môn nhằm tạo ra một sự 
bố trí có trật tự về không gian trong một khoảng thời gian bằng cách tìm sự hài hoà và hiệu quả.

Ngược dòng lịch sử, chúng ta cùng nhìn nhận lại tình hình thực hành quy hoạch đô thị tại 
Việt Nam, quy hoạch được người Pháp ‘du nhập’ vào Việt Nam để xây nên những thành phố 
thuộc địa ‘hoành tráng’ (tham khảo ‘Lịch sử Hà Nội’ của Phillipe Papin). Trong bối cảnh không 
có kinh tế thị trường, nền quy hoạch mang đậm dấu ấn của Liên Xô cũ cũng đậm tính ‘hoành 
tráng’ để thể hiện quyền lực của chính quyền. Sau đó, khi bắt đầu mở cửa, chúng ta lại ‘choáng 
ngợp’ trước sự phát triển nhanh chóng của thế giới, mong muốn hội nhập trở nên mãnh liệt, hơn 
nữa, tư duy ‘hoành tráng’ vốn là một trong những nền tảng quan trọng có được từ nền giáo dục 
cũ, các nhà quy hoạch sư Việt Nam không mấy khó khăn để vẽ ra các đô thị khang trang, to đẹp 
từ quy dân số, quy mô đất đai đến các khu trung tâm đô thị mới tương đối ‘mênh mông’ theo dự 
báo để đáp ứng yêu cầu phát triển của đô thị 10 năm, 20 năm và có tầm nhìn đến tận 50 năm. 
Thêm vào đó, sự thúc ép ‘tăng trưởng’, với ý hiểu ‘đô thị hóa’ là cái đích của sự phát triển, các 
nhà cầm quyền, các nhà quản lý và cả cư dân đô thị, những người quyết định mong muốn viễn 
cảnh nơi mình sống cũng chờ đợi một ‘sự khang trang’, ‘một thứ gì đó vượt bậc’ hoặc ‘ghi kỷ 
lục’. Đó là một trong những lý do ra đời những đồ án quy hoạch thiên về ‘kích cỡ’ hơn là tính 
hợp lý, khả năng vận hành (trong điều kiện tự nhiên, văn hoá xã hội của từng nơi chốn) cũng 
như triết lý và mô hình tổ chức xã hội (những yếu tố gần gũi, quen thuộc đôi khi trở nên khác 
lạ và không thể liên hệ được).

Tóm lược quá trình thực hiện các loại đồ án quy hoạch trên địa bàn Huyện Sóc Sơn 
- cùng nhìn nhận, đánh giá

Sóc Sơn ở cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội có nhiều lợi thế về mặt địa lý, cách trung 
tâm Hà Nội khoảng 35km, có nhiều đầu mối giao thông quan trọng của Quốc gia, của Vùng và 
Thủ đô Hà Nội như: Sân bay quốc tế Nội Bài, tuyến đường quốc lộ 18, quốc lộ 3, tuyến đường 
cao tốc Hà nội - Thái Nguyên, tuyến đường vành đai 4,… Đặc biệt, sân bay quốc tế Nội Bài – 
đầu mối hạ tầng không chỉ của Thủ đô Hà Nội mà của Quốc gia đặt tại địa bàn Sóc Sơn hiện 
đang có kế hoạch nâng cấp, mở rộng đáp ứng yêu cầu vận chuyển hiện tại và tương lai là cơ 
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hội lớn, nâng cao vị thế, chức năng, vai trò đô thị của toàn Huyện. Sóc Sơn cũng là địa bàn còn 
nhiều quỹ đất để xây dựng phát triển, cảnh quan tự nhiên phong phú với những giá trị văn hoá 
vật thể, phi vật thể đa dạng, đây cũng là những tiền đề quan trọng để Huyện Sóc Sơn phát triển 
lên một tầm cao mới nếu có chiến lược phát triển phù hợp.

Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được 
phê duyệt theo quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 xác định đô thị vệ tinh Sóc Sơn 
là 01 trong 05 đô thị vệ tinh (mỗi đô thị vệ tinh có chức năng hỗn hợp và đặc thù riêng, hoạt 
động tương đối độc lập để hỗ trợ và chia sẻ với đô thị trung tâm về nhà ở, đào tạo, công nghiệp, 
dịch vụ …). Cụ thể: Đô thị vệ tinh Sóc Sơn là đô thị phát triển về công nghiệp và dịch vụ hàng 
không, du lịch nghỉ dưỡng sinh thái, hình thành mới khu công nghiệp Mai Đình và các khu công 
nghiệp sạch; trung tâm y tế, khu đại học tập trung. Khai thác tiềm năng Cảng Hàng không quốc 
tế Nội Bài, hành lang kinh tế xuyên Á Côn Minh - Hà Nội - Quảng Ninh và vùng cảnh quan núi 
Sóc và chân núi Tam Đảo. Là đô thị cửa ngõ phía Bắc Thủ đô, kết nối với đô thị trung tâm qua 
tuyến quốc lộ 3, Thăng Long - Nội Bài và Nhật Tân - Nội Bài. Đến năm 2030, dân số khoảng 
0,25 triệu người, đất xây dựng đô thị 5.500 ha, đất dân dụng khoảng 1.900 ha. 

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đến năm 2012 toàn 
bộ 24 xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn đã hoàn thành việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch 
xây dựng xã nông thôn mới. Ðây là công cụ quan trọng và gần như là duy nhất để địa phương 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật. Tuy nhiên mỗi xã đều được nghiên cứu độc lập thiếu sự thống nhất trong tổng thể vì tại 
thời điểm đó chưa có quy hoạch vùng, quy hoạch chung huyện, các xã này đều được xác định 
tính chất là nông thôn và được lập quy hoạch bằng công cụ là quy hoạch điểm dân cư nông thôn 
(tại thời điểm đó chưa có quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn, mặc dù đồ án quy hoạch 
chung xây dựng thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt từ năm 2011, các đồ án quy hoạch chung xã 
được phê duyệt năm 2012 nhưng đã được nghiên cứu từ năm 2008 và không đưa tính chất đô 
thị vệ tinh Sóc Sơn vào nghiên cứu). Hơn nữa, thực tiễn chứng minh các đồ án quy hoạch xây 
dựng xã nông thôn mới thời điểm đó chất lượng không thực sự đạt yêu cầu (nghiên cứu đánh 
giá hiện trạng chưa tốt, phương án đề xuất chưa có tầm nhìn và thiếu tính thực tiễn), dẫn đến 
các đồ án gặp khó khăn khi đi vào thực tiễn và trở thành các đồ án quy hoạch treo. Quy hoạch 
các xã trong huyện thiếu tính kết nối đồng bộ hạ tầng trong Huyện và không quan tâm đến liên 
kết vùng (ngoài Huyện thậm chí giáp ranh), mạng lưới điểm dân cư, chợ, cơ sở giết mổ gia súc 
còn có sự chồng lấn, không thống nhất với các quy hoạch ngành. 

Từ năm 2013 đến 2015 là giai đoạn triển khai quy hoạch cấp huyện, đồ án quy hoạch 
chung Huyện Sóc Sơn tỷ lệ 1/10.000 và đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn tỷ lệ 
1/5.000 được thực hiện và phê duyệt năm 2015.

Đồ án quy hoạch chung Huyện Sóc Sơn chủ yếu thực hiện thao tác cập nhật các đồ án 
quy hoạch chung xây dựng các xã nông thôn mới đã được lập và phê duyệt trước đó chưa 
được nghiên cứu kỹ vì vậy đồ án quy hoạch chung chưa khai thác được mối liên hệ với các địa 
phương lân cận vì vậy chưa đưa ra định hướng phát triển tổng quát cho sự phát triển của Huyện.

Đô thị vệ tinh Sóc Sơn nằm trong ranh giới hành chính huyện Sóc Sơn được xác định 
là vùng 1 - Đô thị vệ tinh Sóc Sơn của đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện Sóc được phê 
duyệt theo Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 29/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội. Đồ 
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án Quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn tỷ lệ 1/5000 và Quy hoạch chung huyện Sóc Sơn 
tỷ lệ 1/10000 được nghiên cứu cùng thời điểm, cùng một nhóm tác giả và phê duyệt cùng một 
ngày 29/6/2015 vì vậy phạm vi, ranh giới và tính chất của đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh 
đương nhiên là tuân thủ đồ án cấp trên (đồ án quy hoạch chung huyện Sóc Sơn) vì trên thực tế 
gần như đồ án Quy hoạch chung đô thị vệ tinh là một phần của đồ án quy hoạch chung huyện. 
Phạm vi, ranh giới của đô thị vệ tinh Sóc Sơn được xác định bởi giới hạn các tuyến đường chính 
trong quy hoạch chung của huyện gồm trọn vẹn thị trấn Sóc Sơn, xã Tiên Dược và một phần đất 
đai của 08 xã khác thuộc huyện Sóc Sơn.

Sau quá trình hiện thực hóa các đồ án quy hoạch nông thôn mới các xã theo các đồ án 
quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được phê duyệt gặp nhiều bất cập do chưa phù hợp tình 
hình thực tiễn. Hơn nữa, đồ án quy hoạch chung Huyện cũng chưa có hướng dẫn thiết kế kiến 
trúc cảnh quan, kiểm soát xây dựng tại khu vực nông thôn dẫn đến tình trạng xây dựng tự phát, 
lộn xộn, xây dựng trên đất nông nghiệp diễn biến phức tạp, nhiều trường hợp xây dựng không 
có khoảng lùi công trình hoặc chia nhỏ diện tích đất vườn, ao liền kề để chuyển nhượng, xây 
dựng công trình làm gia tăng áp lực dân số, hạ tầng và môi trường. Đặc biệt, tại thời điểm này 
hệ thống văn bản, tiêu chuẩn liên quan quy hoạch xây dựng nông thôn mới có nhiều thay đổi 
(các tiêu chí đánh giá nông thôn mới thay đổi). Vì vậy từ năm 2017 đến năm 2020 Huyện thực 
hiện lập lại đồ án quy hoạch chung xây dựng các xã và quy hoạch chi tiết trung tâm xã và các 
điểm dân cư nông thôn theo yêu cầu của UBND thành phố Hà Nội đáp ứng yêu cầu phát triển 
thực tiễn của các xã, các đồ án được thực hiện độc lập trên địa bàn từng xã nhưng phải tuân thủ 
quy hoạch cấp trên là quy hoạch chung đô thị vệ tinh và quy hoạch chung Huyện. Đây là vấn 
đề bất cập nhất mà các cơ quan quản lý nhà nước cần phải có hướng dẫn về việc thực hiện quy 
hoạch, các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch.

Điều 28 Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
37 Luật có liên quan đến quy hoạch) quy định: “Quy hoạch chung xây dựng huyện được thay 
thế thành Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện.” Tại thời 
điểm này (năm 2022) UNBD Huyện Sóc Sơn đang tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện. 
Các đồ án quy hoạch đã thực hiện tại địa bàn Sóc Sơn tuân thủ pháp luật, tính toán theo các 
quy chuẩn, tiêu chuẩn và hệ thống văn bản pháp lý hiện hành, các đồ án quy hoạch cấp dưới 
đều tuân thủ đồ án quy hoạch cấp trên, các đồ án thực hiện sau cập nhật các đồ án đã thực hiện 
trước đó, tuy nhiên trên thực tiễn không thể đưa các đồ án quy hoạch trên vào cuộc sống và gây 
khó khăn rất lớn thậm chí là cản trở việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Có thể điểm 
danh một số lý do cụ thể sau:

Thứ nhất, hiện tại vẫn chưa có hướng dẫn việc chuyển tiếp để điều chỉnh từ quy hoạch xây 
dựng chung huyện sang quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch nông thôn cấp xã chưa 
cập nhật các chỉ tiêu phát triển ngành, lĩnh vực cấp huyện, thành phố cho nên khi triển khai tại 
địa phương còn nhiều vướng mắc, cách làm không thống nhất. Vì vậy, từ năm 2016 đến nay 
phần lớn các xã đều phải rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới. Chất lượng quy hoạch 
nông thôn mới chủ yếu nhằm mục tiêu đáp ứng bộ tiêu chí nông thôn mới, chưa quan tâm đến 
nội dung quản lý không gian cảnh quan nông thôn, tầm nhìn và tính dự báo xu hướng phát triển 
còn hạn chế. 
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Thứ hai, Trong khu vực đô thị của huyện, quy hoạch chi tiết trung tâm xã và quy hoạch 
chi tiết khu dân cư chưa được triển khai đồng bộ với các dự án đô thị tiếp giáp chung quanh sẽ 
dẫn đến bất cập trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch cũng như các 
vấn đề về kết nối không gian, hạ tầng kỹ thuật. 

Thứ ba, Đồ án quy hoạch đô thị vệ tinh Sóc Sơn có ranh giới, phạm vi nghiên cứu phủ lên 
nhiều xã trong địa bàn huyện, điều này gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất của các điểm dân 
cư xã (phần thuộc đô thị vệ tinh mang tính chất đô thị, phần còn lại mang tính chất điểm dân cư 
nông thôn), vì vậy việc lập quy hoạch chung các xã thuộc một phần trong ranh giới quy hoạch 
đô thị vệ tinh Sóc Sơn sẽ gặp khó khăn trong việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn để đảm bảo 
hai tính chất đô thị và nông thôn trong địa bàn xã. Ngoài ra, câu hỏi đặt ra liệu thực hiện thao 
tác quy hoạch nông thôn mới với các xã này có hoàn toàn hợp lý mặc dù đây vẫn là điểm dân 
cư nông thôn (Xã) hoặc phải đề xuất những quy chuẩn, tiêu chuẩn phù hợp với những điểm dân 
cư có tính chất như vậy.

Như vậy, có thể tóm tắt nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trong công tác quy 
hoạch dẫn đến những đồ án không mang tính thực tiễn là do quy định về nội dung và phương 
pháp giữa quy hoạch chung đô thị với quy hoạch nông thôn chưa được phân định rõ. Một đồ 
án chịu quá nhiều áp đặt từ các đồ án cấp trên (đôi khi có những áp đặt chưa thật sự phù hợp 
với điều kiện hiện trạng) và có nhiều đồ án cùng tỷ lệ, cùng thể loại nên cũng khó khăn trong 
việc xác định đồ án nào là đồ án cấp trên. Một điểm dân cư mang hai tính chất đối lập: đô thị và 
nông thôn cũng gây khó khăn trong việc lựa chọn quy chuẩn, tiêu chuẩn để áp dụng và phải xác 
định chính xác thao tác để thực hiện việc lập quy hoạch cho phù hợp với địa bàn. Liệu hệ thống 
các văn bản pháp luật hiện hành về công tác lập quy hoạch đã phủ kín quá trình thực hành quy 
hoạch một điểm dân cư nhiều tính chất và nhiều biến động như huyện Sóc Sơn hiện tại. Ngoài 
ra, cần một sự hiểu biết sâu sắc của những nhà chuyên môn về hiện trạng (kể cả những đồ án 
quy hoạch ở tỷ lệ lớn) và sự phối hợp trong quá trình nghiên cứu các đồ án để những đồ án trên 
địa bàn mang tính khả thi, phát triển đúng với định hướng được xác định và sự tuân thủ của đồ 
án cấp dưới với đồ án cấp trên không gặp những bất cập về việc không phù hợp hiện trạng và 
các điều kiện thực tiễn của địa bàn. Đặc biệt, đối với mỗi địa bàn cần đánh giá tổng quát, đề xuất 
phương pháp luận để lựa chọn thứ tự thực hiện các đồ án, các ưu tiên đồ án nào tuân thủ đồ án 
nào, tuân thủ nội dung gì và mức độ nào, việc lực chọn các thao tác quy hoạch và hệ thống quy 
chuẩn tiêu chuẩn để áp dụng đối với từng khu vực đặc thù cũng rất quan trọng. Vậy giữa quy 
hoạch thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, với quy hoạch huyện Sóc Sơn là quy hoạch 
vệ tinh, chúng ta sẽ ứng xử thế nào đối với các điểm dân cư cấp xã của huyện Sóc Sơn? Các 
điểm dân cư này được gọi là dân cư đô thị hay dân cư nông thôn? Vấn đề này có ảnh hưởng rất 
lớn đến định hướng phát triển của đô thị vệ tinh trước mắt và lâu dài.

Một vài đề xuất giải quyết các vấn đề bất cập trong thực hành quy hoạch tại huyện 
Sóc Sơn, có thể xem xét tham khảo khi thực hành quy hoạch tại những địa bàn có tính 
chất tương tự.

- Quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 
được phê duyệt theo quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 đã xác định tại địa bàn Sóc 
Sơn một trong năm đô thị vệ tinh của Hà Nội. Như vậy, có thể coi quy hoạch chung đô thị vệ 
tinh Sóc Sơn nên được nghiên cứu trước tiên, độc lập tương đối với các đồ án quy hoạch khác 
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trên địa bàn để trở thành một đô thị có cấu trúc hoàn chỉnh, tính chất rõ ràng và tuân thủ đồ án 
quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội (tất nhiên khi nghiên cứu quy hoạch cần nghiên cứu 
những điều kiện hiện trạng của khu vực nghiên cứu). 

Với trình độ khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, phương tiện giao thông phát triển ngoài 
sức tưởng tượng thông thường, mặt khác sự phát triển vượt bậc của công nghệ thông tin trong 
đời sống và sản xuất của cuộc cách mạng 4.0 đã đưa con người “gần nhau hơn”, vì vậy để giải 
quyết vấn đề quá tải cho thành phố Hà Nội thì việc tiến hành xây dựng các thành phố mới là 
một giải pháp hợp lý, phương án lựa chọn quy hoạch các đô thị vệ tinh là có cơ sở khoa học 
và tính khả thi cao. Việc nghiên cứu quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn cần thực hiện lại 
theo phương pháp luận và dữ liệu nghiên cứu mới với những khái niệm và định hướng bài bản 
hơn, một vài đề xuất gợi ý sau đây có thể sử dụng tham khảo cho công tác thực hiện quy hoạch:

+ Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng:

Về việc nghiên cứu hiện trạng liên quan đến mối liên hệ nội vùng và ngoài vùng: Về 
phương pháp luận nghiên cứu, nếu coi đây là một đô thị vệ tinh của đô thị trung tâm Hà Nội thì 
chủ thể nghiên cứu cần bắt đầu là thủ đô Hà Nội vì vậy cần đánh giá lại nhu cầu phát triển về 
dân số, về chức năng của thủ đô Hà Nội và đặc biệt quan tâm đến những yếu tố quá tải mà thủ 
đô Hà Nội không gánh vác được nên cần đến các đô thị vệ tinh, xác định chính xác những yếu 
tố nào đô thị vệ tinh Sóc Sơn buộc phải gánh vác, có thể gánh vác và mong muốn gánh vác. 

Về việc nghiên cứu hiện trạng trong ranh giới nghiên cứu: cần đánh giá lại hiện trạng khu 
vực nghiên cứu trên thực địa tại thời điểm lập quy hoạch, các định hướng đã có trong đồ án quy 
hoạch chung của các xã liên quan được xem là một gợi ý để tham khảo chứ không xem là yếu 
tố hiện trạng và bắt buộc cập nhật.

Vì vậy, khi nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn cần thực hiện 
lại bước nghiên cứu hiện trạng kỹ lưỡng về cả hiện trạng của đô thị thủ đô và hiện trạng tại địa 
bàn (trong ranh giới nghiên cứu) và nhìn nhận những định hướng trong các đồ án quy hoạch liên 
quan đã được duyệt nếu chưa thành thực tiễn như là một dữ liệu đầu vào, gợi ý cho phương án 
đề xuất chứ không coi là yếu tố hiện trạng cập nhật vào đồ án. 

+ Mô hình quy hoạch: 

Mô hình phát triển đô thị vệ tinh được hiểu trong học thuật về đô thị của Phương Tây là 
phát triển các thành phố nhỏ và trung bình xung quanh thành phố trung tâm và chúng được liên 
kết với thành phố trung tâm bằng hệ thống giao thông hoàn thiện. Hệ thống giao thông này cho 
phép nhiều người dân sống trong các đô thị vệ tinh có thể di chuyển vào đô thị trung tâm dễ 
dàng, có thể đi làm và về trong ngày. Mỗi đô thị vệ tinh có chức năng và đặc điểm kinh tế xã hội 
khác nhau, có một động lực rõ ràng và thực chất mỗi thành phố phải có chiến lược với những kế 
hoạch khả thi về tài chính. Vì vậy phương án quy hoạch chung đô thị vệ tinh Sóc Sơn cần làm 
nổi bật những yếu tố đặc biệt của hiện trạng, đề xuất một chỉnh thể đô thị (có thể độc lập và phải 
ngăn chặn không bị nhập về thành phố Hà Nội biến thành một đô thị khổng lồ), cần đề xuất một 
cấu trúc hoàn chỉnh đảm bảo vận hành một mô hình kinh tế độc lập, khả thi. Đô thị vệ tinh Sóc 
Sơn cần trở thành một trung tâm với hàng loạt hoạt động buôn bán, thương mại, các dịch vụ y 
tế, giáo dục, các khu vui chơi giải trí, các khu nhà ở tập trung, các ngành công nghiệp phục vụ 
và kinh doanh và chuẩn bị quỹ đất cho các khu định cư mới cho những người lao động, những 
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người có thể hàng ngày đi làm trong trung tâm thành phố bằng ô tô, xe bus hay tàu hỏa. Và để 
đảm bảo vận hành đúng tính chất đô thị vệ tinh của thành phố Hà Nội hệ thống giao thông kết 
nối cần được hoàn thiện, phương án quy hoạch cần khai thác hiệu quả mạng lưới kết nối vùng 
trong việc phát triển kinh tế xã hôi đô thị theo đúng định hướng.

+ Quản lý đất đai: 

Vấn đề đất đai thường được xem là cản trở lớn nhất của mọi chính sách quy hoạch đô thị 
nhiều tham vọng, nên việc kiểm soát yếu tố đất đai đươc đặt lên hàng đầu khi nghiên cứu các 
đồ án quy hoạch. Để giải quyết tốt vấn đề này, phương án quy hoạch đưa ra cần đạt được các 
yêu cầu cơ bản, cụ thể: Ngăn chặn được tình trạng đô thị hóa manh mún, vá víu, thiếu tổ chức ở 
những khu vực ngoại ô; Giải phóng vốn cho xây dựng cơ sở hạ tầng và cung cấp dịch vụ công 
nhờ lợi ích thu được từ giá trị đất gia tăng và tái điều chỉnh đất đai cho mục đích nhà ở/thương 
mại; Tạo cơ sở để kết nối đô thị và mở rộng một cách hợp lý mạng lưới giao thông; Đảm bảo 
để chủ sở hữu/sử dụng đất nông thôn ngoại thành ban đầu được hưởng những lợi ích nhờ đô thị 
hóa đem lại, nhờ vẫn giữ được quyền sở hữu/sử dụng trong cơ chế.

+ Nguyên tắc quy hoạch: 

Nhìn nhận lại kinh nghiệm thất bại của một số mô hình đô thị vệ tinh đã ứng dụng trên thế 
giới như: chi phí quá lớn (Tokyo); bị đô thị trung tâm nuốt chửng do quá gần trung tâm (Hong 
Kong, Singapore); không giảm được dân số từ đô thị trung tâm do quá xa trung tâm (Seoul, 
Delhi), cần đưa ra một số nguyên tắc quy hoạch cho đô thị vệ tinh làm định hướng cho phương 
án đề xuất:

Ưu tiên, dành sự tự do lựa chọn cho các thị dân nhất là các thị dân ngoại thành về các 
lĩnh vực: lựa chọn việc làm, lựa chọn loại và khung cảnh sinh sống, lựa chọn nơi mua hàng, lựa 
chọn các hình thức giải trí... do vậy quy hoạch cần có sự tham gia của cộng đồng và một cuộc 
nghiên cứu thị trường bài bản sẽ đem lại dữ liệu cơ sở khá đầy đủ cho một đề xuất quy hoạch 
hợp lý, thực tiễn.

Định hướng cho mọi người được tiếp cận các tài nguyên thiên nhiên của các khu vực như 
cây xanh, mặt nước và tập trung được các khuynh hướng tự nhiên về quy hoạch. Đây là một xu 
hướng tất yếu trong quá trình phát triển bền vững cần phải được tôn trọng và coi là một yêu cầu 
bắt buộc trong đồ án.

Bên cạnh sự tôn trọng hiện trạng, bảo vệ môi trường, đáp ứng được nhu cầu của hiện trạng 
và tương lại, đồ án cần đưa ra một viễn cảnh tổng thể là thành quả của cả quá trình nghiên cứu, 
ứng dụng bài bản các mô hình lý thuyết (Áp dụng một sơ đồ duy ý chí) và yêu cầu một sự quản 
lý tuân thủ chặt chẽ nhưng vẫn mang tính thực tế để sản phẩm đề xuất là một đồ án quy hoạch 
trọn vẹn, hàn lâm, độc lập tương đối với các yếu tố chính trị, kinh tế xã hội.

Trong tổng thể cần dành chỗ cho một không gian năng động, đáp ứng sự tăng trưởng 
nhanh chóng hoặc chậm hơn so với dự kiến, cũng như dự phòng cho các yếu tố chưa được dự 
báo tại thời điểm nghiên cứu.

- Tiếp sau đồ án quy hoạch đô thị vệ tinh đã được lập, việc lập quy hoạch vùng huyện cần 
thực hiện theo đúng phương pháp luận với dữ liệu nghiên cứu mới trong mối liên hệ với các tỉnh 
lân cận, với lực hút từ trung tâm thành phố Hà Nội và các điều kiện hiện trạng trong phạm vi 
Huyện để có cái nhìn tổng quát và đưa ra định hướng phát triển tổng thể cho Huyện đáp ứng yêu 
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cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý không gian đô thị của Huyện, phù hợp với chủ trương 
của nhà nước. Quan điểm thực hiện quy hoạch vùng được đề xuất như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng huyện phù hợp với chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của vùng lớn hơn (gần nhất là vùng Trung du và miền núi phía Bắc) và tuân 
thủ định hướng phát triển của quy hoạch phát triển vùng Hà Nội, bảo đảm kết nối hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung, thống nhất với các quy hoạch ngành, lĩnh vực; khai thác và 
phát huy mọi nguồn lực nhằm thu hút đầu tư phát triển, đưa nền kinh tế phát triển nhanh, hiệu 
quả và bền vững.

Quy hoạch vùng huyện tôn trọng ranh giới, tính chất, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đã được 
xác định trong quy hoạch vùng Hà Nội, cập nhật các định hướng của thành phố nhằm mục tiêu 
đảm bảo các tiêu chí tiến tới một đô thị hoàn chỉnh (thành phố hoặc quận). Đồng thời, quy hoạch 
vùng huyện Sóc Sơn cũng tạo động lực để đô thị vệ tinh của Hà Nội tại Sóc Sơn sớm được cụ 
thể hóa, hiện thực hóa.

Khai thác và phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của vùng, quan tâm phát triển 
công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ, logictics, phát huy thế mạnh là đầu mối giao thông, 
cửa ngõ phía Bắc của Hà Nội, sâm bay quốc tế Nội Bài tăng cường hợp tác với các địa phương 
lân cận nhằm huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực, phát triển tính liên kết vùng để phát triển 
đa ngành, nhanh, bền vững trong tổng thể vùng.

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu 
chức năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới hành 
chính của huyện xác lập sự phân bố các lực lượng sản xuất thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ 
cấu lao động và cơ cấu kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, đóng góp tích cực vào quá trình đô thị 
hóa và phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
thành phố Hà Nội trong từng thời kỳ đồng thời quan tâm đến vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng 
trên địa bàn huyện và khu vực. 

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Sóc Sơn sẽ cung cấp thông tin để triển khai các quy 
hoạch xây dựng phát triển đô thị (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết), 
các khu vực dự án đầu tư xây dựng trong huyện và triển khai quy hoạch xây dựng nông thôn 
mới trên địa bàn các xã.

- Sau khi đồ án quy hoạch xây dựng vùng được nghiên cứu đã đề xuất hệ thống đô thị, 
nông thôn, các đồ án tiếp theo được thực hiện theo tính chất đã được xác định trong quy hoạch 
vùng và lựa chọn thao tác thực hành đô thị phù hợp, cũng như hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn 
áp dụng phù hợp, đôi khi chủ động đề xuất hệ thống tiêu chuẩn mới, hành lang pháp lý mới 
cũng như phương pháp luận nghiên cứu cho những khu vực đặc biệt, nhiều tính chất với mục 
tiêu chính là có một đồ án có tính thực tiễn, đáp ứng được các điều kiện phát triển kinh tế xã 
hội tốt nhất.

Kết luận:

Sóc Sơn là một thành phố vệ tinh, vậy thì ranh giới, diện tích thành phố vệ tinh này là bao 
nhiêu? Có bao gồm các xã, các điểm dân cư nông thôn hay không? Nếu có thì việc nghiên cứu 
xây dựng và phát triển các điểm dân cư này theo hướng nào? Về kiến trúc nhà ở, vật liệu xây 
dựng, mật độ cây xanh, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nhà trẻ, trường học, y 
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tế, thương mại dịch vụ…) được sử dụng tiêu chuẩn nào để tính toán quy hoạch? Đây là vấn đề 
lớn mang tính chất đặc thù của quy hoạch xây dựng thủ đô Hà Nội nói riêng và các thành phố 
trực thuộc trung ương nói chung. Thiết nghĩ, Bộ Xây dựng, các bộ, ngành liên quan cần sớm 
nghiên cứu, ban hành, hướng dẫn các quy chuẩn quy hoạch để thực hiện cho việc quy hoạch 
những điểm dân cư nông thôn trong lòng đô thị. 

Và trong bối cảnh có quá nhiều những đồ án quy hoạch cấp trên, quy hoạch ngành đan 
xen chồng chéo, cần hơn hết để có một hướng đi cho các nhà tư vấn, thẩm định, các cấp phê 
duyệt quy hoạch tìm được tiếng nói chung để quy hoạch được duyệt sẽ tiệm cận sự khả thi hơn, 
là một hướng dẫn tổng thể của cấp có thẩm quyền để định nghĩa: Thế nào là sự phù hợp với quy 
hoạch có cấp độ cao hơn? Với mỗi đồ án quy hoạch cấp trên thì tiên quyết cần tuân thủ ở mức 
độ nào?
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Coverage rate of wastewater treatment 
in Japan and transition of social demands
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Inundation in Urban Areas

Deterioration and Renovation of sewerage 

Resource Recovery

Four Aspects of Sewerage Policy in Japan

Management 
of Public Asset Environment

Financial 
Administration

Sound Urban 
Development

4

• Japanese sewerage Policy has various aspects to respond 
the needs or demands of society in its long history.
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1. Aspect of the Environment
‐Sludge Treatment and Recycle‐

• Current status and Challenges:
• GHGs emission from sewage works is about 6million CO2‐t in 2018 and equivalent to 0.6% of total 

GHGs emission in Japan.
• Only 24% of sewage sludge is reused for energy, 10 % for fertilizer.

• National Policy:
• 85% of sewage sludge shall be reused by 2025 (Basic Plan for Biomass Utilization, decided by the 

Cabinet in 2016)
• To promote wastewater treatment plant as “Hub for utilization of biomass in each region”

• Amendment of the Sewerage Law in 2015
• To oblige all sewerage administrators to endeavor to have sludge recycled as fuel or fertilizers.

5
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1. Aspect of the Environment
Sludge Reuse for Energy and Fertilizer

6

Power Generation with Biogas Fuel for Vehicles

104 plants in Japan Kobe City, Ueda City

330 kNm3/y
Kobe City：330 kNm3/y

Ueda City：1kNm3/y
(Equivalent to 7000 vehicles 

consumption)

330 kNm3/y
Kobe City：330 kNm3/y

Ueda City：1kNm3/y
(Equivalent to 7000 vehicles 

consumption)

2,300Million kWh
In Japan (Equivalent to 
46thousand households' 

consumption)

2,300Million kWh
In Japan (Equivalent to 
46thousand households' 

consumption)

Carbonized Fuel

Example of Carbonized fuel production at Kosei 
WWTP in Shiga Pref.

Fertilizer

Compost production and agricultural use 
in Tsuruoka City.
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2. Aspect of Management of Public Asset
‐ Role Sharing of Wastewater Treatment‐
(Centralized and Decentralized Treatments)
• For efficient wastewater treatment, a construction plan for wastewater treatment 
facilities has been formulated based on comparison of economic efficiency, etc.

7

Population density

Cost per fam
ily

(construction, operation, m
aintenance)

Individual treatment (septic tank)

Mass treatment

Equilibrium point

Mass treatment 
(Centralized System) is better

Individual treatment
(Decentralized system such as Jokaso) is better

3. Aspect of Financial Administration
‐ To Set user charge properly‐

• Current Situation and Challenges
• Only 20% of local governments reach full cost recovery with 
user charge.

• Smaller cities tend to have smaller cost‐recovery rate.

• National Policy
• Orientation: All local governments reach ”full cost recovery” 
with appropriate user charge.

• Measures: 1) The government promotes and supports local 
governments to apply business accounting by making “balance 
sheets” and “P/L statement” of sewerage services to make 
their financial conditions more transparent.
2) The government encourages local governments to raise user 
charge to the proper level for sustainable management.

8
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3. Aspect of Financial Administration 
–Basic Principles for Management‐

• Some important principles;
• Tax for Rainwater, Fees for Wastewater (Paid by Beneficiaries)
• Full‐cost Pricing (similar with Electric Utility, Gas Utility)
• State Subsidy (approx. 50% of construction cost)

9

 Current Status and Challenges:
 Compared with the situation 30 to 40 years ago, the average number of heavy rains 

per year is about 1.4 times larger. Countermeasures for climate change is urgent.
 National Policy:

 Only hardware measures are not enough for heavy rain recently. Comprehensive 
inundation countermeasures combined with hardware and software are needed

4. Aspect of Sound Urban Development 
Comprehensive Inundation Measures in Urban Areas

River

Underground
Shopping area Subway

‐ Stormwater  
Control Plan
‐ Evacuation drill
‐ Hazard Map

Information system Infiltration pipe 
and inlet

Flood Barrier

Storage pipeFlood 
Barrier

Storm drainage data 
information system

Drainage Pump

Storage and 
infiltration facilities   P

10
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4. Aspect of Sound Urban Development 
“Basin‐wide Water Disaster Prevention”

11

Development 
of storage 
facility 

Reinforcing 
riverbank

Development 
of anti‐flood 

pond
Development 
of double‐
enbankment

Resettlement

Construction and 
rehabilitation of 

DamsUtilizing water 
supply reservoir

Utilizing 
irrigation pond 

Schematic image of “Basin‐wide 
water disaster prevention”

• Japanese government made 
new law on “basin wide flooding 
prevention” in May 2021.

• This new law aims to prevent 
water disaster by stipulating  
comprehensive 
countermeasures in river basin.

• Various countermeasures in 
several sector (sewage, urban 
planning, river works, dam 
management) are stipulated 
such as establishment of the 
joint council, promoting 
development stormwater 
storage facilities by the private 
entities and so on.

4. Aspect of Sound Urban Development
Improvement of Water Environment Management
‐ CSO control, sewer separation, Wet‐Weather Treatment‐

12

Rainwater Storage Pipe

Infiltration 
Facilities

Combined SewerInstall Rainwater 
Storage Facility

Sewer Separation

Overflow 
Weir Rising

Increasing 
Intercepting

Improve water treatment in 
wet weather (e.g., 3W 

method, High‐rate filtration) Example of Sewer Separation in Fukuoka
City (Hakata Station Area with 300ha)

• Issues & Challenges: “Oil Balls” made the headlines in media in 2000. People recognized CSOs 
were to be addressed to preserve water environment in urban areas.

• National Policy: Based on revision of “cabinet order for enforcement of Sewerage Law“ in 
2004, and related guidelines, local governments shall obey the following rules; 
• Water quality in wet‐weather: 40 mg/l (equivalent to water quality of rainwater runoff from the 

separated system)
• Combined Sewer overflow chamber: Screen must be installed.

“Oil Balls” thrown 
up to the shore in 

Tokyo
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Suggestions for Sewerage Regulations in 
Vietnam

• Environment aspect: Appropriate sludge treatment/reuse 
(Especially, Policy and Regulation against sludge landfill 
disposal are essential), River‐basin management

• Public Assets aspect: Regulations of guidelines for role‐
sharing of  Centralized and Decentralized systems, pre‐
treatment system, database system, and so on

• Financial aspect: Establishment of fiscal principle such as 
fees and state financial support

• Urban development aspect: Countermeasures against 
inundation and CSOs (Adaptation to climate change)

• We are always ready to cooperate with Vietnam to develop new 
water supply and sewerage law

13

Thank you for your attention!

14Ha Long Bay, Vietnam (2019)
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1. Tác động của khí hậu đến đô thị

2. Một số kinh nghiệm quốc tế

3. Một số kiến nghị cho Việt Nam

1.	Rủi	ro	khí	hậu	đô	thị	ở	Việt	Nam
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1.	Rủi	ro	khí	hậu	đô	thị	ở	Việt	Nam

1. Tác 
động từ 
khí hậu 
toàn cầu, 
khu vực

2. Tác 
động từ 
các nhân 
tố nội đô.

Tác động từ vấn đề toàn cầu và khu vực
• Trong điều kiện thông thường, thiên 

tai xảy ra thường xuyên tại các đô 
thị (do đặc điểm khí hậu VN).  

• Nóng lên toàn cầu => Cưỡng bức làm 
gia tăng các hiện tượng cực đoan.

• Vấn đề môi trường xuyên biên giới.

Tác động do vấn đề nội tại 
• Khí hậu đô thị
• Môi trường đô thị
• Thay đổi bề mặt đô thị và dịch bệnh
• Mật độ dân số đông
• Tập trung tài sản có giá trị cao

+
BĐKH và thiên tai 
tác động đến đô 
thị (cơ sở hạ 
tầng, sức khỏe 
cộng đồng, …) 

Gia tăng thiên tai, rủi ro, tổn thương, mức độ tác 
động đến đô thị

Các quá trình quy mô toàn 
cầu và khu vực

Các nhân tố địa phương

+

1.	Rủi	ro	khí	hậu	đô	thị	ở	Việt	Nam
Cùng với sự phát triển nhanh của đô thị hóa, đô 
thị ngày càng dễ bị tổn thương do vấn đề BĐKH 
và môi trường. Ví dụ, 1 trận mưa cũng có thể gây 
ngập nhiều tuyến phố ở Hà Nội; 1 trận nắng nóng 
kéo dài cũng gây ra những hậu quả nghiêm trọng 
về sức khỏe người dân và độ bền công trình; 1 
trận dông cũng gây ra những thiệt hại nghiêm 
trọng về tài sản, ….
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Đô thị hóa càng phát triển (mở rộng) + cưỡng bức do BĐKH toàn cầu, các hiện tượng cực 
đoan trong đô thị ngày càng gia tăng và mở rộng. Đặc biệt các đô thị ven biển, còn chịu 
tác động do các thiên tai khác (nước biển dâng, gió mạnh, sóng lớn, …)

Nhiệt độ và cực 
đoan nhiệt độ: 
Gia tăng hiện 
tượng đảo nhiệt 
đô thị, cực trị/cực 
đoan nhiệt độ, và 
biên độ nhiệt ngày 
càng gia tăng.

Cực đoan gió 
mạnh: Gia tăng 
cực đoan gió mạnh 
tại các khu vực nội 
đô. Trong một số 
trường hợp, xuất 
hiện đối lưu (dòng 
thăng) mạnh do 
nền nhiệt cao. 

Cực đoan mưa lớn: Gia tăng 
mưa lớn, ngập lụt ở vùng nội đô 
và vùng phía sau theo hướng gió 
thổi đến.

Đảo nhiệt đô thị

Tác động của đô thị đến cực đoan khí hậu

Chênh lệch nhiệt độ vùng đỏ -
xanh lên tới 20-30oC
(Nguồn: UNDP, 2009)

Các loại thiên tai chính tác động đến đô thị
• Quyết định số 

858/QĐ-BXD ngày 
30/9/2022 đã xác định 
các rủi ro và tác động 
của khí hậu đến đô thị 
Việt Nam.

Yếu tố khí hậu
• Nhiệt độ tăng
• Nước biển dâng
• Bão và ATNĐ
• Lũ lụt, các hiện tượng khác

Rủi ro và thiệt hại đến công trình xây dựng
• Mất đất đô thị, thiệt hại về CSVC tại đô thị
• Những vấn đề có xu thế gia tăng: Ngập lụt đô thị, ô nhiễm 

môi trường hệ thống thoát nước, gián đoạn hệ thống thu 
gom rác thải, ….

• Hư hỏng, phá hủy công trình nhà ở và công cộng; gián đoạn 
công tác y tế và giao dục, sinh hoạt cộng đồng.

• Thiệt hại về đầu tư, giảm giá trị sản phẩm, tăng giá thành 
nguyên vật liệu. 

• Đô thị lớn tập trung (5 TP trực thuộc Trung ương+14 đô thị loại 1): 
Ngập ứng do mưa lớn + triều cường, bão lớn và dông lốc.

• Đô thị miền núi phía Bắc: Sạt lở, lũ quét, rét hại, nắng nóng, sương 
muối, mưa lớn.

• Đô thị ĐBBB và BTB: Lũ, bão, ngập lụt, hạn hán, mưa lớn, nắng 
nóng, rét hại.

• Đô thị ven biển miền trung: Mưa lớn, lũ lớn, ngập lụt, XTNĐ, nước 
dâng, sạt lở bờ sông bờ biển, …

• Đô thị Tây Nguyên, NTB: Nắng nóng, hạn hán, lũ, lũ quét, ngập lụt, 
XTNĐ.

• Đô thị Nam Bộ: XTNĐ, lũ, ngập lụt, triều cường, nước dâng, hạn 
hán, xâm nhập mặn, sạt lở bờ sông bờ biển, dông lốc, sét, …
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Mưa lớn và ngập lụt đô thị ngày càng phổ biến và gia tăng trong mùa mưa
 Hà Nội và các đô thị miền Bắc: Kỷ lục mưa lớn vào cuối 

tháng 10-đầu tháng 11/2008, với lượng mưa ghi nhận là 
572 mm tại Hà Đông và 408 mm tại Láng (từ 19h 30/10/08 
đến 1h 1/11/08) => Ngập lụt nghiêm trọng tại Hà Nội. Tại Hà Nội, 
các điểm ngập úng mới được ghi nhận qua mùa mưa hàng năm 
(Sở TNMT, 2021, KHHĐƯPBĐKH Hà Nội).

Ngập lụt HN năm 2008 theo 
số liệu viễn thám

 Mưa lớn gây lũ lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại 
Quảng Ninh vào tháng 8/2015, với tổng lượng 
mưa cả đợt lớn nhất được ghi nhận khoảng 
500mm tại Cửa Ông. 

 Đô thị miền Trung: Trận mưa 
lớn vài tháng 10/2020, đặc biệt 
tại Thừa Thiên Huế ghi nhận 
lượng mưa cả đợt 2236,2 mm 
tại A lưới, 1864 mm tại Huế; 
mưa đặc biệt lớn vào tháng 
10/2022 tại Đà Nẵng với lượng 
mưa là 1035mm tại Bạch Mã, 
709mm tại TP Đà Nẵng

 Tại TP, Cần Thơ và các đô thị phía Nam: Mưa 
lớn + triều cường thường xuyên gây ngập úng đô 
thị. Trận mưa lớn vào 26/11/2016 quan trắc được 
lượng mưa 345mm tại Nhà Bè, 293 mm tại Cần 
Giờ và 407,6mm tại Tân Bình

 Đô thị ở Đảo: Đợt mưa lớn ở đảo Phú Quốc từ 
ngày 2/8 đến ngày 9/8/2019 quan trắc được là 
1158mm (chiếm 40% tổng lượng mưa năm).

Biến đổi của Rx1day (%) theo kịch bản 
RCP8.5 vào giữa thế kỷ 21 (Bộ TNMT, 2022) Bộ TNMT (2022): Rx1day có thể tăng 15-20% (RCP4.5) và 15-25% 

(RCP 8.5) vào giữa thế kỷ 21 và có thể lên tới 25-40% vào cuối thế kỷ 
21.

Các trận mưa lớn như Hà Nội (2008), Quảng Ninh (2015); Trung 
Trung Bộ (2020, 2022), Đà Nẵng (2022); TP. HCM (2019) có tiếp tục 

xảy ra không?

• Hà Đông (2008): 572 mm
• Cửa Ông (2015): 1500 mm
• TP. HCM (2019): 407,6 mm
• Phú Quố (2019): 1158 mm
• Huế (2020): 1864 mm
• Đà Nẵng (2022): 709 mm

Đã xảy ra Khả năng xảy ra trong TK 21?
• Hà Đông (2008): > 650 mm
• Cửa Ông (2015): > 1700 mm
• TP. HCM (2019): > 470 mm
• Phú Quố (2019): > 1300 mm
• Huế (2020): > 2100 mm
• Đà Nẵng (2022): > 800 mm 

Giả định 
tuyến 

tính hóa

Mưa lớn, ngập lụt đô thị ngày càng trở thành một thách thức rất lớn đến các đô thị. Đặc biệt, 
các đô thị ven biển còn chịu tác động của triều cường. 

Mưa lớn, ngập lụt đô thị ngày càng gia tăng
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Cực đoan gió mạnh ở các đô thị
Bộ TNMT (2014) tại Quyết định 2901/QĐ-BTNMT cường độ gió lớn 
hơn đáng kể so với trong TCVN 2337:1995 và QCVN 02:2009 của Bộ 
Xây dựng.

=> Tăng nguy cơ thiên tai gió mạnh, tác động đến công trình xây 
dựng, cây xanh, … tạo áp lực lớn đến phát triển đô thị. 

Cực đoan gió mạnh ở các đô thị

Gió mạnh 
trong bão 
tại các trạm 
quan trắc

 Bão mạnh ở Biển Đông có xu thế gia tăng trong những năm qua. 
Theo các phương án kịch bản BĐKH, mặc dù số lượng cơn bão không 
biến đổi rõ ràng, nhưng cường độ bão được dự tính gia tăng (Bộ 
TNMT, 2022).

 Viện KH KTTV BĐKH và Viện KHCN Xây dựng (2021) trong nhiệm 
vụ cập nhật QCVN 02:2022/BXD:

• Nghiên cứu cụ thể tại các điểm trạm cập nhật đến năm 2020 trong đô thị 
cho thấy, tốc độ gió lớn hơn so với kết quả đã công bố năm 2014 của 
Bộ TNMT.

• Dông lốc, gió mạnh ở đô thị có xu thế gia tăng.
• Thiệt hại về CSVC tại các đô thị liên tục được ghi nhận trong những năm 

gần đây; kể cả với những công trình kiên cố và công trình mới.
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NBD 100cm, tỷ lệ ngập 1,94%

NBD 100cm, tỷ lệ ngập 17,15% NBD 100cm, tỷ lệ ngập 38,9%

Nếu mực nước biển dâng 100 cm, 38,9% diện
tích ĐBSCL sẽ bị ngập vĩnh viễn.

BĐKH tạo sức ép lớn đến đô thị ven biển
và các đô thị ĐBSCL

Nhiệt độ cao, nắng nóng + ô nhiễm môi trường đô thị
Phụ tải điện và nhiệt độ cao ở miền Bắc thời kỳ 

2013-2016

 Bộ TNMT (2022): Số ngày nắng nóng 
tăng trong giai đoạn 1961-2018, mức 
tăng phổ biến 10-40 ngày; tăng nhanh 
hơn ở các đô thị.

 Những năm có nhiệt độ cao nhất chủ 
yếu được ghi nhận trong khoảng 10 
năm gần đây. 

 Số ngày nắng nóng ở các đô thị tăng 
nhanh trong thế kỷ 21 theo các phương 
án kịch bản. 

Gia tăng số 
ngày nắng 
nóng vào cuối 
thế kỷ 21 theo 
kịch bản 
RCP4.5 (Bộ 
TNMT, 2022): 
20-80 ngày. Tác động:

- Giảm độ bền của công trình.
- Tăng tiêu thụ điện, tăng phụ tải điện, giảm hiệu 

suất truyền điện, tăng nguy cơ chập cháy mất an 
toàn.

- Tăng nguy cơ cháy rừng, phá hủy hệ sinh thái.
- Tăng tác động tiêu cực đến sức khỏe người dân. 
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Đô thị 
hóa làm 
gia tăng 
BĐKH so 

với 
phương 
án không 
tính đến 
đô thị 
hóa

Ví dụ tại 
Hà Nội:

Khi xem xét tác động đồng thời của BĐKH toàn cầu + đô thị hóa đến 
cực đoan khí hậu: Tăng đáng kể ở khu vực nội đô

Khả năng chống chịu củacông trình với thiên tai và BĐKH

• Nhà ở và các công trình quan trọng được thiết kế chống chịu với gió mạnh, động đất 
và một số thiên tai khác theo TCVN 2337:1995 và QCVN 02:2009, QCVN 02:2022.

• Khả năng chống chịu với ngập lụt đô thị được thiết kế theo quy định tại TCVN 
7957:2008: Mưa thời đoạn 150-180 phút trong 20-30 năm (những công trình quan 
trọng có thể lấy chu kỳ lặp 50 năm).

• Quy hoạch không gian đô thị, cây xanh: Luật đô thị 2009.
• Các quy định khác: Kế hoạch ứng phó với BĐKH và Kế hoạch PCTT của Bộ Xây 

dựng. 

(Nguồn: QCVN 02:2022/BXD)

 Hiện trạng:

Một số tồn tại:
• Số liệu đầu vào: Rất ít trạm KTTV đặt tại đô thị được sử dụng trong các quy định về 

quy hoạch và thiết kế nhà ở, đô thị; thậm chí, nhiều đô thị không có trạm quan trắc.
• Hầu hết các nghiên cứu mới dừng lại ở “nghiên cứu khí hậu”, chưa phải là nghiên 

cứu “khí hậu đô thị”.
• Thời kỳ sử dụng số liệu thường là 20-30 năm và được ban hành từ năm 2008/2009: 

Nhiều vấn đề rủi ro thiên tai tại đô thị chưa được đề cập đến.
• Chu kỳ lặp cơ bản là 20 năm, công trình quan trọng là 50 năm: Tuy nhiên, nhiều thiên 

tai xuất hiện gần đây ở chu kỳ lặp hàng trăm năm hoặc thậm chí nhiều hơn.
• Các đường phân vùng dựa trên phố bố tự nhiên của yếu tố khí hậu trên quy mô cả 

nước (chưa xét đến đặc thù tính địa phương tại đô thị).
• Chưa xét đến tác động của BĐKH + đô thị hóa đến cực đoan khí hậu. 
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Dự tính BĐKH tại TP. Antwerp, Bỉ theo kịch bản RCP8.5 
vào cuối thế kỷ 21

Nhiệt độ trung bình 1961-2014 tại TP. Cà Mau

Đã xét đến vấn đề tác động đồng thời của 
BĐKH toàn cầu (kịch bản) và đô thị hóa (hiện 
trạng và quy hoạch) đến khí hậu đô thị.

Dừng lại ở việc sử dụng số liệu quan trắc tại 
các trạm khí tượng để xây dựng bản đồ: Chưa 
thấy được đặc trưng khí hậu đô thị.

Ví dụ về nghiên cứu khí hậu đô thị: (1) TP. Antwerp, Bỉ (trái) và (2) TP. Cà Mau (Phải).

IPCC (2018) tổng hợp và xây dựng 5 nhóm giải pháp chính cho 
phát triển đô thị thích ứng với BĐKH và giảm phát thải KNK:

o Giải pháp 1 - Tích hợp giảm nhẹ và thích ứng: Hướng tiếp cận này 
ưu tiên quy hoạch phát triển đô thị với các giải pháp giảm phát thải KNK 
và chống chịu với thiên tai, hướng đến dựa vào hệ sinh thái tự nhiên. 

o Giải pháp 2 – Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH: Ưu 
tiên các giải pháp quản lý rủi ro thiên tai, chống chịu với thiên tai.

o Giải pháp 3 – Đồng tạo ra thông tin về rủi ro: Đánh giá rủi ro và lập kế 
hoạch hành động với sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan và các 
nhà khoa học là hiệu quả nhất. 

o Giải pháp 4 – Tập trung vào nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khăn: 
Tập trung vào đối tượng dân cư dễ bị tổn thương do BĐKH như người 
nghèo, phụ nữ, nhập cư. 

o Giải pháp 5 – Quản trị, tài chính và mạng lưới tri thức: Tín dụng, đa 
nguồn tài chính, tầm nhìn quy hoạch dài hạn, kết nối trong nước và quốc 
tế. 

Sourece: IPCC, 2018. ARC3.2 Climate Change 
and Cities

5 nhóm giải pháp cho đô 
thị ứng phó với BĐKH

Tịch hợp giảm 
nhẹ và thích ứng

Giảm thiểu rủi ro 
thiên tai và thích 
ứng với BĐKH

Đồng tạo ra thông 
tin rủi ro thiên tai

Tập trung vào nhóm 
người bất lợi

Quản trị, tài chính 
và mạng lưới tri 

thức

2.	Một	số	kinh	nghiệm	quốc	tế
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2.	Một	số	kinh	nghiệm	quốc	tế
 Cơ hội và thách thức (IPCC, 2018):
o Đô thị thông minh ứng phó với BĐKH là xu thế; các đô thị chuyển đổi dần sang nền kinh tế xanh, các-bon 

thấp và tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai. 
o Thách thức: (i) Xung đột giữa ưu tiên giải pháp thích ứng với giảm nhẹ; giữa ứng phó BĐKH với phát triển 

KT; (ii) Mỗi thành phố có một đặc điểm riêng và tương ứng với các giải pháp ưu tiên riêng.
 Để thực hiện các giải pháp, các vấn đề cần làm rõ (IPCC, 2018):
o Khoa học liên ngành khí hậu và đô thị: (i) Nhân tố tác động như cực đoan khí hậu, BĐKH, môi trường, …; (ii) 

Yếu tố chịu tác động: CSVC (nhà ở, công trình), sức khỏe người dân, môi trường và hệ sinh thái, …
o Giải pháp quy định về quy hoạch và thiết kế đô thị: Chống chịu với thiên tai, giảm phát thải KNK (4 mô hình 

được kiến nghị)
o Thể chế, pháo luật, chính sách phát triển đô thị
o Lĩnh vực ưu tiên: Năng lượng, GTVT, nhà ở, sức khỏe, nước và rác thải. 
o Ưu tiên các giải pháp dựa vào hệ sinh thái tự nhiên; kinh tế tuần hoàn cho các đô thị; giải pháp đa mục tiêu, 

ví dụ như hệ thống thoát nước và xử lý nước thải gắn với cảnh quan, sinh thái, giảm hiệu ứng nhiệt đô thị.
o Nguồn tài chính cho các hành động ứng phó. 

 Nguyễn Tuấn Anh và nnk (2022): Kinh nghiệm về lập pháp và thực thi chính sách của một số quốc gia như 
(i) Sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm, vật liệu cách nhiệt, năng lượng sạch (Vương Quốc Anh, CHLB 
Đức); (ii) Thuế các-bon, tín chỉ xanh, tín dụng xanh, đô thị xanh và kinh tế tuần hoàn (Hàn Quốc, Nhật Bản); 
(iii) Khoa học và công nghệ, truyền thông (Nhật Bản).  

IPCC (2018) đã đúc kết các giải pháp 
thiết kế đô thị tích hợp giảm nhẹ phát 
thải KNK và ứng phó BĐKH:

• Mô hình 1: Giảm nhiệt và KNK thông 
qua tăng cường hiệu quả sử dụng năng 
lượng, tiếp cận hệ thống giao thông 
công cộng, và tăng cường đi bộ. Mô 
hình này phát triển phổ biến ở các đô thị 
lớn trên thế giới. 

• Mô hình 2: Phân các lớp/khu nhà ở và 
đô thị để đảm bảo sự thông thoáng.

• Mô hình 3: Sử sử dụng vật liệu chống 
chịu với nhiệt độ.

• Mô hình 4: Tăng cường diện tích cây 
xanh tự nhiên
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Đánh giá hiệu quả của Mô hình 1: Mối quan 
hệ giữa phát thải KNK và tỷ lệ dân số (Nguồn: 

Philipp Rode, 2012)

Ví dụ một số đánh giá thực tiễn:
 Philipp Rode (2012): Mô hình đô thị tập trung (compact)  là 

giải pháp hữu hiệu trong tiết kiệm điện, giảm phát thải nhiệt 
và giảm phát thải KNK.

 Cơ quan GT công cộng Hoa Kỳ (2010): Việc tăng cường 
thực hiện về chiến lược phát triển đô thị tập trung, tăng 
cường đi bộ, sử dụng hợp lý phương tiện GT công cộng, 
Hoa Kỳ có thể giảm khoảng 28-84 MtCO2eq vào năm 2030, 
hiệu quả giảm phát thải KNK sẽ tăng nhanh vào năm 2050.

 Nolon (2012) việc tăng mật độ nhà ở và giảm khoảng cách 
đến các phương tiện GT công cộng có thể tiết kiệm 15-20% 
tiêu thụ điện, giảm đáng kể phát thải nhiệt gây đảo nhiệt đô 
thị.

Ví dụ tại Bắc Kinh Lee (2012): Giải pháp 
phát triển đô thị tập 
trung kết hợp với phát 
triển hệ thống cây xanh, 
nhà xanh của Bắc Kinh 
là mô hình hữu hiệu 
phát triển đô thị thông 
minh, các-bon thấp. 

Ví dụ một số đánh giá thực tiễn:
Mô hình phân lớp đô thị tại Glasgow Hiệu quả giảm nhiệt độ tại Glasgow 

Hiệu quả trong sử dụng vật liệu chống 
chịu với nhiệt tại Melbourne, Australia Ví dụ tăng cường cây xanh chống chịu 

với nhiệt độ tại TP. Naples, Italy

Emmanuel and Loconsole (2015) nghiên cứu 
đô thị sắp xếp dạng phân lớp tại Glasgow cho 
thấy:
- Sắp xếp đô thị phân lớp kết hợp với cây xanh 
giảm đáng kể nhiệt độ vào mùa hè.
- Để đối phó với hiện tượng đảo nhiệt đô thị 
vào năm 2050 theo kịch bản BĐKH, diện tích 
cây xanh ở Glasgow cần chiếm 20% tổng diện 
tích đô thị. 

Jun Han, Xiaoming Wang, Dong 
Chen (2016) đã đánh giá hiệu quả 
của việc sử dụng vật liệu chống 
chịu với nhiệt độ tại TP. Melbourne.

Leone, M.F. Visconti, C. (2016) 
đánh giá hiệu quả của giải pháp 
tăng cường cây xanh tại Naples 
trong chống chịu với nhiệt độ và 
hấp thụ các-bon. 
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Nhà không có mái xanh 

Kịch bản nhà được trồng cây xanh
wall

Đoàn Quang Văn (2016) nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của BĐKH toàn cầu và đô thị hóa (quy hoạch 
phát triển đô thị) đến cực đoan và đảo nhiệt đô thị tại TP. Hồ Chí Minh: 
• Trường hợp các mái nhà của TP được trồng cây xanh => giảm đáng kể hiệu ứng đảo nhiệt đô 

thị vào cả ban ngày và ban đêm; 
• Trường hợp kết hợp với sử dụng vật liệu không hấp thụ nhiệt, hiệu ứng đảo nhiệt đô thị giảm 

hẳn vào ban đêm. 

Ví dụ tại Bang California: Mưa 24 giờ 
tại chu kỳ lặp 100 năm được sử sụng 
trong thiết kế đô thị chống chịu với 
ngập lụt. 

Ví dụ kinh nghiệm thiết kế đô thị chống chịu với ngập lụt tại Hoa Kỳ
Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương (NOAA) và ngành Xây Dựng phối hợp với 
nhau xây dựng bộ số liệu trực tuyến phục vụ quy hoạch và thiết kế đô thị chống chịu với 
ngập lụt: https://hdsc.nws.noaa.gov/hdsc/pfds/

- Loại số liệu phục vụ thiết kê: mưa 5 
phút – 60 ngày

- Chu kỳ lặp: 1-năm đến 1000- năm với 
suất đảm bảo 90%.

- Tùy thuộc mỗi Bang, sẽ có quy định 
riêng về số liệu mưa được sử dụng 
trong thiết kế đô thị chống chịu với ngập 
lụt
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Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đa chức 
năng: Thoát nước, cảnh quan, môi trường và sinh 
thái

Ví dụ kinh nghiệm thiết kế đô thị chống chịu với ngập lụt

• Quy chuẩn xây dựng (Building code) được xây dựng cho từng Bang với các loại gió (3‐giây, 10 phút, 1 giờ) ở nhiều
chu kỳ lặp khác nhau lên tới 3000 năm tùy thuộc loại công trình có những quy định riêng.

Ví dụ kinh nghiệm thiết kế đô thị chống chịu với gió mạnh tại Hoa Kỳ
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Always Pay Attention To The Details

Building Component Good Better Best

Ví dụ kinh nghiệm thiết kế đô thị chống chịu với gió mạnh tại Hoa Kỳ

Source: https://www.undp.org/kazakhstan/blog/eco-friendly-cities-
%E2%80%93-%D0%BAey-reducing-carbon-footprints

UNDP nghiên cứu tại 90 đô thị ở Kazakhstan:

Thiết kế nhà ở và đô thị giảm phát thải KNK
Đóng góp (Tấn CO2-eq) gián tiếp của các giải pháp kỹ thuật được thực hiện 
đối với ngôi nhà thông minh giảm phát thải KNK tại 90 đô thị ở Kazakhstan

Cửa chính: giữ nhiệt cho ngôi nhà

Cửa sổ

Bề ngoài 

Sàn sách nhiệt

Mái nhà

Các tiện ích trong ngôi nhà
Hệ thống sưởi ấm thông minh

• Việc thiết kế các ngôi nhà ở đô thị hiện đại 
có ý nghĩa quan trọng trong giảm phát thải 
KNK.

• Đóng góp vào giảm phát thải KNK là đóng 
góp gián tiếp thông qua việc tiết kiệm năng 
lượng. 
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UNDP (2010) trong nghiên cứu “Climate change and Urban 
Energy”:

• Tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả: Tăng cường sử 
dụng năng lượng tái tạo (điện mặt trời trên mái nhà và giao 
thông công cộng, điện  rác).

• Xử lý rác thải: Tái sử dụng rác thải.
• Tăng cường diện tích cây xanh, nông trại => hấp thụ các-bon và 

giảm đảo nhiệt đô thị; thu giữ nước tự nhiên, …
• Tăng cường hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đa chức 

năng
• Tăng cường sử dụng xe đạp, đi bộ và xe điện.

Thiết kế nhà ở và đô thị giảm phát thải KNK

Các bước để thực hiện:
• Bước 1: Đánh giá khí hậu và xây dựng atlas khí hậu đô thị
• Bước 2: Đánh giá về phân bố không gian đô thị, các yếu 

tố văn hóa, KTXH.
• Bước 3: Quy hoạch và thiết kế đô thị
• Bước 4: Đánh giá sau quy hoạch: Tính toán tác động qua 

lại giữa đô thị và khí hậu (đặc biệt là cực đoan khí hậu) 
theo các kịch bản quy hoạch và kịch bản BĐKH

Sự tham gia của các bên liên quan:Quy 
hoạch 
đô thị 
gắn với 
kịch bản 
BĐKH

Việc quy hoạch và thiết kế đô thị giảm phát thải KNK 
và thích ứng với BĐKH cần có sự tham gia của các 
bên liên quan: Cộng đồng, chính quyền địa phương, 
các ngành/lĩnh vực, ….

IPCC (2018) trong báo cáo ARC3.3 đã đúc kết kinh 
nghiệm của các đô thị lớn trên thế giới và kiến nghị quy 
trình thực quy hoạch và thiết kế đô thị ứng phó với 
BĐKH
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3.	Một	số	kiến	nghị	cho	Việt	Nam
(1) Khoa học, thông tin phục vụ quy hoạch và thiết kế đô thị ứng phó với BĐKH:
o Bổ sung mật độ trạm quan trắc khí hậu đô thị
o Đánh giá khí hậu đô thị bài bản: Làm rõ nhân tố tác động và yếu tố chịu tác động chính của từng đô thị, 

kịch bản có tính đến tác động của BĐKH toàn cầu + đô thị hóa, cực đoan khí hậu đô thị, atlas khí hậu đô thị, 
khí hậu nhà ở.

o Xây dựng CSDL liên ngành KTTV với Ngành Xây dựng
o Nghiên cứu thiết kế nhà ở chống chịu với thiên tai và giảm phát thải KNK
o Mô hình trạm quan trắc mưa phục vụ thoát nước Hà Nội: Cần được nhân rộng.

(2) Văn bản pháp luật, cơ chế chính sách:
o Xây dựng luật BĐKH: Nhấn mạnh vấn đề giảm phát thải KNK và chống chịu thiên tai tại đô thị.
o Hoàn thiện các văn bản luật liên quan: Đô thị thông minh, giảm phát thải KNK và chống chịu với thiên tai.
o Các quy định về thiết kế nhà ở, không gian đô thị, chống ngập, quy hoạch đô thị: (i) Bổ sung điều tra khảo 

sát về thiên tai ở đô thị; (ii) Bổ sung các loại thiên tai ảnh hưởng đến đô thị ở các chu kỳ lặp khác nhau. Ví dụ, 
mưa thiết kế chống ngập ở nhiều quy mô thời gian (tùy thuộc vào đặc điểm của đô thị) ở nhiều chu kỳ lặp khác 
nhau; (iii) Xem xét vấn đề BĐKH theo các phương án kịch bản; (iv) Các phương án quy hoạch không gian đô thị 
cần làm rõ hiệu quản chống chịu với thiên tai do BĐKH + đô thị hóa. 

o Xây dựng các tài liệu hướng dẫn quy hoạch và thiết kế đô thị chống chịu với thiên tai và ứng phó với BĐKH.
o Nghiên cứu triển khai các giải pháp đã được IPCC (2018) đúc kết từ các đô thị trên thế giới: (i) Giải pháp 1 -

Tích hợp giảm nhẹ và thích ứng; (ii) Giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng với BĐKH; (iii) Đồng tạo ra thông tin 
về rủi ro; (iv) Tập trung vào nhóm dân cư có hoàn cảnh khó khan; (v) Quản trị, tài chính và mạng lưới tri thức.

TRÂN	TRỌNG	CẢM	ƠN!
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1

P H ÁT  T R I Ể N  H Ệ  T H Ố N G  C ÂY  X A N H  S Ử  D Ụ N G  C Ô N G  C Ộ N G
TẠ I  C ÁC  Đ Ô  T H Ị  LỚ N  Ở  V I Ệ T  N A M
Ts. KTS. Nguyễn Thành Hưng
GĐ Sở Xây dựng Hải Phòng

2

TỔNG QUAN
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3

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CÔNG ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của UBTV Quốc hội về phân loại đô thị,
thì Đất cây xanh đô thị gồm: đất cây xanh sử dụng công cộng và đất cây xanh đường
phố, đất cây xanh chuyên dụng. Trong đó, đất cây xanh sử dụng công cộng, gồm: đất
quảng trường, công viên, vườn hoa, vườn dạo..., tính cả diện tích mặt nước nằm
trong khuôn viên các công trình này và diện tích đất cây sử dụng cho các mục đích
luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí, thư giãn....

TỶ LỆ ĐẤT CÂY XANH = M2/ NGƯỜI

4

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CÔNG ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Tỷ lệ đô thị hóa
69,70%

Tỷ lệ đất cây xanh
2,0 m2/ người

Thành phố Hà Nội có tỷ lệ đô thị hóa
vào khoảng 69,70%, thì tỷ lệ đất cây
xanh sử dụng công cộng tại nội
thành, nội thị đạt khoảng 2,0 m2/
người
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5

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CÔNG ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Tỷ lệ đô thị hóa
80,45%

Tỷ lệ đất cây xanh
1,0 m2/ người

Tỷ lệ đô thị hóa tại Thành phố Hồ
Chí Minh đạt khoảng 80,45%, thì tỷ
lệ diện tích đất cây xanh sử dụng
công cộng nội thành, nội thị chỉ đạt
khoảng 1,0 m2 /người

6

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CÔNG ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

Tỷ lệ đô thị hóa
45,51%

Tỷ lệ đất cây xanh
12,6 m2/ người

Thành phố Hải Phòng có tỷ lệ đô thị
hóa khoảng 45,51%, tuy tỷ lệ đất
cây xanh toàn thành phố Hải Phòng
đã đạt khoảng trên 12,6 m2 / người
nhưng tỷ lệ đất cây xanh sử dụng
công cộng trong khu vực nội thành,
nội thị thành phố cũng chỉ đạt
khoảng trên 3,41 m2/người, thấp
hơn so với yêu cầu là trên 5- 6
m2/người
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7

VViiệệtt NNaamm llàà đđấấtt nnưướớcc ccóó qquuyy mmôô ddiiệệnn ttíícchh llớớnn tthhứứ 6655 ttrrêênn tthhếế ggiiớớii,, tthheeoo tthhốốnngg kkêê ttổổnngg
ssốố ddâânn ccủủaa VViiệệtt NNaamm vvààoo tthhờờii đđiiểểmm 00 ggiiờờ nnggààyy 0011//44//22001199 llàà 9966,,22 ttrriiệệuu nnggưườờii,, vvớớii kkếếtt qquuảả
nnààyy,, VViiệệtt NNaamm llàà qquuốốcc ggiiaa đđôônngg ddâânn tthhứứ 1155 ttrrêênn tthhếế ggiiớớii vvàà tthhứứ 33 ttrroonngg kkhhuu vvựựcc ĐĐôônngg
NNaamm ÁÁ ((ssaauu IInnddoonneessiiaa vvàà PPhhiilliippppiinneess))..

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CÔNG ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

8

CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CÔNG ĐÔ THỊ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA

SINGAPORE CÓ DIỆN TÍCH CÂY XANH ĐẾN 30,3
M2/NGƯỜI

SEOUL ( HÀN QUỐC) 41 M2/NGƯỜI BERLIN (ĐỨC) 50M2/NGƯỜI

MOSCOW (NGA) 44M2/NGƯỜI PARIS (PHÁP) 25M2/NGƯỜI
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9

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẦU TƯ THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI VÀ ĐỒNG BỘ 

• Thách thức về nguồn lực do thường phải mất một thời gian dài hoạt động mới 
có hiệu quả, dễ sảy ra hình ảnh các công viên hoang hóa, hiếm người sử dụng. 

• Thường chỉ áp dụng được đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới với 
quy mô dân số lớn tương ứng. 

10

CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG

ĐẦU TƯ THÔNG QUA CÁC DỰ ÁN CẢI TẠO, CHỈNH TRANG VÀ TÁI THIẾT ĐÔ THỊ

• Mật độ dân số đô thị tại các khu vực tái thiết, chỉnh trang đô thị thường cao 
nên các dự án khó tìm kiếm quỹ đất sạch để đầu tư xây dựng công viên mới.
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11

NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

NGUỒN VỐN NGOÀI NGÂN SÁCH
• Chủ yếu thực hiến đối với các công viên cây xanh trong các dự án khu đô 

thị mới, dự án nhà ở; chỉ đáp ứng đủ cho dự án đó và sẽ được bàn giao và 
sử dụng với mục đích công cộng. 

• Khó hình thành hệ thống công viên cây xanh công cộng với mục đích phục 
vụ chung cho cả khu vực lân cận và cho cả đô thị. 

12

NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

CÔNG VIÊN KHÔNG HẤP DẪN

ĐẦU TƯ MỚI MỘT CÔNG VIÊN LỚN 
KHU VỰC VEN ĐÔ

DÂN CƯ ĐÔ THỊ ÍT ĐƯỢC TIẾP 
CẬN SỬ DỤNG

DÂN CƯ PHÁT TRIỂN CHẬM 
KHU VỰC XUNG QUANH

QUẢN LÝ VẬN HÀNH BẢO 
DƯỠNG VỚI CHI PHÍ LỚN

NNGGUUỒỒNN  VVỐỐNN  TTỪỪ  NNGGÂÂNN  SSÁÁCCHH
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13

NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

CHÍ PHÍ ĐỀN BÙ GIẢI PHÓNG 
MẶT BẰNG LỚN

ĐẦU TƯ CÔNG VIÊN TRONG NỘI THỊ

PHÁT TRIỂN DỰ ÁN MẤT NHIỀU 
THỜI GIAN

QUY MÔ CÔNG VIÊN NHỎ 

KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC 
THỰC TRẠNG CÂY XANH TOÀN 

ĐÔ THỊ

NGUỒN VỐN TỪ NGÂN SÁCH

14

NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÂY XANH SỬ DỤNG CÔNG CỘNG ĐÔ THỊ

Theo Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền 

vững đô thị Việt Nam đến 2030 tầm nhìn đến 2045, có nêu rõ mục tiêu “diện tích cây xanh bình 
quân trên mỗi người dân đô thị đạt khoảng 6-8 m2 vào năm 

2025, khoảng 8 - 10 m2 vào năm 2030”
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15

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

QUAN ĐIỂM

KKHHÔÔNNGG  GGIIAANN  PPHHÚÚCC  
LLỢỢII

XXÃÃ  HHỘỘII

16

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
GGIIẢẢII  PPHHÁÁPP

Cần có góc nhìn, coi
công viên sử dụng công
cộng cấp đô thị là một
công trình đặc biệt quan
trọng “bất khả xâm
phạm”

Hình thành thêm loại
hình công viên, gồm
công viên công cộng
100% và công viên bán
công cộng

Nghiên cứu, xây dựng
các cơ chế, chính sách
về xây dựng để coi đầu
tư xây dựng công viên
là một dự án độc lập

Xem xét lại chính sách
cải tạo, chỉnh trang, tái
thiết đô thị với mục tiêu
phát triển công viên sử
dụng công cộng

Gắn các dự án tái thiết
đô thị sử dụng vốn
ngoài ngân sách với
trách nhiệm phát triển
thêm diện tích cây xanh
công cộng phục vụ cộng
đồng
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17

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
GGIIẢẢII  PPHHÁÁPP

Xem xét lại cơ chế định giá đất để đảm bảo các bất
động sản gắn với công viên cây xanh có giá trị cao
hơn các bất động sản thông thường cùng vị trí (về
giao thông).

Xây dựng các cơ chế, chính sách về quản lý, khai
thác, vận hành các công viên, vườn hoa, cây xanh sử
dụng công cộng hoặc bán công cộng (nếu có) được
đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa

18

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

TTHHAANNKK  YYOOUU!!
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HỘI THẢO

Hà Nội, Thứ 4 ngày 16 tháng 11 năm 2022

PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  HHỆỆ  TTHHỐỐNNGG  HHẠẠ  TTẦẦNNGG  KKỸỸ  TTHHUUẬẬTT
VVÀÀ  CCHHỈỈNNHH  TTRRAANNGG  TTÁÁII  TTHHIIẾẾTT  ĐĐÔÔ  TTHHỊỊ  

ễ ả

Ông NGUYỄN VĂN THIỀN
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần nước – Môi trường Bình Dương (BWE)

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC-MÔI TRƯỜNG BÌNH DƯƠNG
Số 11- Ngô Văn Trị-P. Phú Lợi-TP Thủ Dầu Một-Tỉnh Bình Dương-Việt Nam

Tel: + 84 -274 - 3827789    Fax: + 84- 274 -3827738
Website: www.biwase.com.vn;  Email: binhduong@biwase.com.vn

 QĐ số 1930/QĐ-TT ngày 20/11/2009 của Chính phủ về phê 
duyệt định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;

 NĐ số 80/2014/NĐCP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về 
thoát nước và xử lý nước thải;

 TT số 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn thi hành một số điều của NĐ số 80/2014/NĐ-CP
ngày 06/8/2014 của chính phủ về thoát nước và xử lý nước 
thải;

 TT số 02/2015/TT-BXD ngày 02/04/2015 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ thoát nước;

 TT số 13/2018/TT-BXD ngày ngày 27/12/2018 của Bộ Xây 
dựng ngày 27/12/2018 hướng dẫn phương pháp định giá 
dịch vụ thoát nước;

 NĐ số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của chính phủ quy 
định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản 
phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn 
kinh phí chi thường xuyên;

 TT số 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn về công trình HTKT thu gom, thoát
nước thải đô thị, khu dân cư tập trung;

 QĐ số 38/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008 của UBND
tỉnh Bình Dương về việc ban hành Quy định quản lý
hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương;

 QĐ số 38/2011/QĐ-UBND ngày 19/09/2011 của UBND
tỉnh Bình Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
Quy định quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn
tỉnh Bình Dương được ban hành kèm theo QĐ số
38/2008/QĐ-UBND ngày 12/08/2008 của UBND tỉnh
Bình Dương;

 QĐ số 33/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND
tỉnh Bình Dương quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
tầng giao thông đường bộ, chiếu sáng đô thị, thoát
nước, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương

CÁC CĂN CỨ TRÌNH BÀY
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 Tỉnh Bình Dương giáp ranh TP. HCM bởi QL1A 
và sông Sài Gòn, giáp Đồng Nai bởi sông Đồng 
Nai, phía bắc giáp tỉnh Bình Phước bởi kênh 
Hồ Phước Hòa.

 Bình Dương là tỉnh không có cảng biển, cũng 
không gần cảng biển.

 Tuy nhiên, ngay từ đầu mới mở cửa, qua các 
thời kỳ lãnh đạo, đặc biệt là những thời kỳ 
được dẫn dắt bởi những lãnh đạo dám nghĩ, 
dám làm và chọn đúng mục tiêu để khởi 
nghiệp cho định hình sự phát triển ở Bình 
Dương là phát triển công nghiệp; và để thu 
hút đầu tư được tốt, Bình Dương đã chú 
trọng nhiệm vụ phát triển hạ tầng đô thị-công 
nghiệp và sau này cũng là điểm sáng để các 
tỉnh thành trong cả nước đến giao lưu, trao 
đổi kinh nghiệm.

ĐẶC ĐIỂM VỀ BÌNH DƯƠNG

Diện tích: 269.443 ha ≈ 2.694 km2

Dân số: 2,678 triệu người (năm 
2021), tăng 2 triệu người so với 
lúc mới tách tỉnh năm 1997, tỷ lệ 
tăng bình quân hàng năm là 5%.
Với 9 đơn vị hành chính cấp thành 
phố+ thị xã, huyện.
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VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

• Giao thông: có hệ thống giao thông khá tốt, có 

2 trục chính :QL13-Bàu Bàng-Tân Vạn

• ĐT743-744: đi từ Nam lên phía Bắc chiều rộng 

6 ÷10 làn xe còn các trục ngang vành đai 3, 

vành đai 4-ĐT741 (QL14), ĐT747 …., đường về 

các trung tâm huyện đều 6 làn xe và chủ động 

làm các đường cầu nối TP. HCM,vành đai 3, 

vành đai 4, Đồng Nai, Tây Ninh.

Cơ sở hạ tầng luôn được 
tích cực đẩy mạnh đầu tư

VỀ ĐIỆN: các nguồn điện lớn đều qua Bình 
Dương. Bình Dương có 2 trạm biến điện 
500KV, 220KV-110KV ở Tân Uyên, Thủ Dầu 
Một và nhiều trạm nhỏ hơn.

VỀ NƯỚC
 Ngay từ những năm 2000 bắt đầu triển khai nhiều dự 

án cấp nước lớn từ nguồn vốn ODA của các đối tác 
Nhật, Đan Mạch, Hà Lan, ADB, World Bank… CS thiết 
kế hiện nay lên đến 760.000m3/ngày.đêm và có thể 
vận hành tăng thêm lên gần 900.000m3/ngày.đêm 
nhờ những công nghệ mới lắng, lọc từ Hoa Kỳ…

VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

THỐNG KÊ CÁC TUYẾN ỐNG CẤP NƯỚC TẠI BÌNH DƯƠNG

STT TÊN CHI NHÁNH CỘNG 
Số đường ống thi công thực hiện 

đến ngày 31/12/2021 (m)
Ống cấp 1:

≥D600
Ống cấp 2:

D300 " < D600
Ống cấp 3:

D110 " < D300
Ống phân phối, 

trục: < D110
1 CNCN Khu Liên Hợp 1,099,672 94,870 69,304 610,110 325,388
2 CNCN Dĩ An 1,257,670 96,905 123,692 582,974 454,099

3 CNCN Thủ Dầu Một 1,709,360 5,562 61,867 773,436 868,495
4 CNCN Tân Uyên 337,771 12,618 67,916 179,781 77,456
5 CNCN Thuận An 212,086 3,070 13,678 69,080 126,258
6 CNCN Bàu Bàng 235,142 20,930 1,776 143,908 68,528
7 CNCN Chơn Thành 350,725 37,949 42,647 152,087 118,042
8 CNCN Dầu Tiếng 67,339 0 150 36,508 30,681
9 CNCN Phước Vĩnh 59,705 1,500 0 21,786 36,419

Tổng cộng 5,329,470 273,404 381,030 2,569,670 2,105,366

 Với chiều dài các tuyến ống D90÷D1600 = 
5.329.477m đã cung cấp hoàn hảo 70/91 xã phường 
và 5 xã đan xen với nước nông thôn.

VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG

Nguyên nhân

 Một số huyện chuyên canh cao su, khu dân cư quá 
xa trung tâm công nghiệp cũng không thể đan xen 
vào những vùng chuyên canh cao su. 

 Trung bình:180 lít/người/tháng, trung bình 1 hộ 
22m3/ tháng, 231.000đ/1 hộ dân + VAT 5% và phí 
môi trường 10% Chi trả 265.000 đ/hộ.

 Với khối lượng khoảng trên 
7.000.000m3/tháng/346.327 hợp đồng cấp nước
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VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
 Về thoát nước mưa 

 Bình Dương bắt đầu thực hiện dự án thoát nước mưa từ năm 1999, chủ yếu gia 
cố bờ rạch, làm đường đi 2 bên các kênh rạch trong nội ô thị xã, trung tâm huyện, 
giải tỏa nhà trên kênh rạch, các kênh rạch được gia cố vững chắc bờ kè, bê tông. 
Đến năm 2001, Bình Dương không còn nhà trên sông, rạch và đến năm 2018 rạch 
cuối cùng ở thành phố Dĩ An cũng hoàn tất (suối Lồ Ồ).

 Việc tiêu thoát nước được triệt để, thuận tiện, dễ vận hành, nạo vét bằng thiết bị 
chuyên dùng.

 Thành phố Thủ Dầu Một: 4 rạch: Ông Đành, Lò Bún, Thủ Ngữ 1 và 2.
 Thành phố Thuận An có rạch Vàm Búng và Lái Thiêu, kênh Ba Bò.
 Thành phố Dĩ An: có suối Lồ Ồ
 Thị xã Bến Cát: có rạch ông Kỳ

VVỀỀ  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  HHẠẠ  TTẦẦNNGG

Về thoát nước thải sinh hoạt
• Từ rất sớm Bình Dương đã ý thức được việc cấp 

nước phải đi liền với thoát nước, vì nước sau khi 
sử dụng làm mọi việc như: tắm, giặt, vệ sinh thì lâu 
ngày, dân cư ngày càng đông sẽ ảnh hưởng đến 
môi trường, nên từ năm 2000 Công ty bắt tay vào 
chuẩn bị dự án, lập báo cáo tiền khả thi, lập quy 
hoạch. 

• Sau khi được thẩm định qua Bộ KH&ĐT trình tại 
văn bản số 1568/BKH/VPTĐ ngày 14/03/2022, và 
Chính phủ có văn bản số 370/CP-CN ngày 
09/04/2002 về việc chấp thuận thông qua chủ 
trương cho phép đầu tư Hệ thống thoát nước và 
xử lý nước thải cụm đô thị Nam Bình Dương với 7 
nhà máy (sau này gom lại còn 5 nhà máy), tổng 
mức đầu tư ước tính khoảng 1.200 tỷ đồng vào 
thời điểm đó. 
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VVỀỀ  PPHHÁÁTT  TTRRIIỂỂNN  HHẠẠ  TTẦẦNNGG

Về thoát nước thải sinh hoạt
 Kể từ đó Bình Dương có cơ sở triển khai các dự 

án đầu tư và tìm nguồn vốn ODA. Tuy vậy, đến 
năm 2009 mới có được Hiệp định đầu tiên cho dự 
án nước thải ở Bình Dương từ JICA. Năm 2013 
nhà máy đầu tiên được khánh thành và đưa vào sử 
dụng.

 Hiện Bình Dương có 04 nhà máy xử lý nước thải 
sinh hoạt cho 04 thành phố, thị xã đông dân cư với 
tổng công suất gần 90.000 m3/ngày đêm, công 
suất khai thác đạt 70-80%.

 Với một hệ thống thu gom riêng biệt, mỗi hộ xã thải 
có 01 hộp đấu nối riêng kết nối vào mạng lưới 
thoát nước 100% đưa về nhà máy. Các hộ xả thải 
được đấu nối trực tiếp không phải qua bể phốt, hố
thấm rất tiện lợi và nhà máy vận hành cũng thuận 
lợi (Nếu hệ thống thoát nước thu chung với nước 
mưa thì các hố gas sẻ bốc mùi hôi làm ảnh hưởng 
đến môi trường đô thị).

VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
Nhà máy xử lý nước thải Thủ Dầu Một

Nhà máy xử lý nước thải Dĩ An
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Về thoát nước thải sinh hoạt
 Tổng mức đầu tư 4 nhà máy với CS 90.000m3/ng.đêm+

hệ thống thu gom đường kính từ 110÷1200mm là
1.072.045 m, trong đó D>600mm là 32.152m và 68 trạm
bơm nâng hoàn toàn tự động. Tổng vốn đầu tư khoảng
10.000 tỷ đồng.

 Hiện nay Bình Dương đã phê duyệt dự án nhà máy thứ 5
và nâng công suất 4 nhà máy hiện tại lên gấp đôi, tổng
mức đầu tư trên 300 triệu USD, đang trong giai đoạn đấu
thầu lựa chọn tư vấn.

VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
Trạm bơm nâng P1.2

Trạm bơm nâng P1.4

Nắp hố ga

Về thu gom xử lý rác
 2005 Bình Dương có khu xử lý rác tập trung 

cho toàn tỉnh Bình Dương với diện tích 
100ha với tên gọi Khu Liên hợp xử lý rác. 

 Sau 10 năm hoàn thiện dần, hiện nay với 
dây chuyền công nghệ xử lý gần như hoàn 
hảo, không gây ảnh hưởng đến dân cư xung 
quanh.

 Rác hữu cơ được tận dụng làm phân hữu cơ.
 Rác khác có thể tái chế được thì thực hiện 

việc tái chế.
 Rác khác đốt được thì chuyển sang đốt.
 Và tận cùng hoặc khi vượt công suất tái chế 

thì chôn-ủ lấy khí mê tan phát điện.
 Tro xỉ lò đốt được sơ chế làm gạch Terano, lát 

vỉa hè, sân vườn, bê tông đúc sẵn…
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LỢI ÍCH KHI HẠ TẦNG ĐÔ THỊ TỐT

 Dễ thu hút, kêu gọi đầu tư (khi quyết 
tâm làm thì chính quyền cũng đã có 
mục tiêu đề ra);

 Quỹ đất hữu dụng được mở rộng, 
giá trị đất tăng lên, dân và chính 
quyền cùng hưởng lợi;

 Vệ sinh-môi trường, tiện ích tốt cho 
dân sinh, xã hội  Đô thị văn minh, 
đáng sống;

 Kinh tế phát triển;
 Quản lý xã hội thuận lợi.

VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cần những yếu tố:
• Một tập thể Đảng bộ hết sức đồng tâm nhất trí;
• Có phương pháp, giải pháp tốt, chỉ đạo quyết liệt
• Có lực lượng đội ngũ cán bộ mạnh, có năng lực, dám nghĩ,

dám làm;
• Lãnh đạo xử lý mọi khó khăn kịp thời (đền bù, vướng mặt

bằng, vốn đầu tư….);
• Có giải pháp tài chính phù hợp;
• Tổ chức thực hiện và quản lý sau đầu tư chặt chẽ, phát huy

tốt.

Hiện nay, nhiều địa phương mong muốn được công nhận đô thị cao hơn điều kiện vật chất hiện có và
xin nợ những công trình hạ tầng thiết yếu cần có, nhưng đến khi được công nhận rồi thì lại quên trả
nợ/quên những gì cam kết!!!
Điều đó dẫn đến nhiều đô thị chưa thật sự xứng tầm với tên gọi, TP/thị xã,…., do vậy cũng hạn chế sự
nỗ lực đầu tư hạ tầng đô thị.
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Thank You!



306

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG PHỐ 
THÔNG MINH

S T R E E T  L I G H T I N G  F O R  
S M A R T  C I T Y
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CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG TP THÔNG MINH
• Tầm nhìn – định hướng chung
• Yếu tố xây dựng mô hình chiếu sáng thông minh

DỰ ÁN TIÊU BIỂU
• KHU CÔNG NGHỆ CAO QUẬN 9
• KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG
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CHIẾU SÁNG 
THÔNG MINH CHO 

ĐÔ THỊ

Xu hướng

Nhu cầu Bối cảnh

TỔNG QUAN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TẠI VIỆT NAM

• Hội nhập văn hóa – kinh tế
• Phát triển bền vững
• Tôn trọng quyền con người

XU HƯỚNG TOÀN CẦU

• Tạo môi trường tiện nghi, an toàn
• Nâng cao mức sống của người dân

NHU CẦU CỘNG ĐỒNG

• Nâng cao công tác giám sát, quản lý
• Nâng cao công tác hỗ trợ - phục vụ

cộng đồng
• Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, 

minh bạch

CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Áp dụng Chiếu sáng thông minh trong
Chiếu sáng công cộng là 1 trường hợp
điển hình

ĐẶC BIỆT TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ 
NĂNG LƯỢNG
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YẾU TỐ XÂY DỰNG GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG 
THÔNG MINH TRONG ĐÔ THỊ THÔNG MINH

Smart City

Là mạng truyền tin và kết nối các thiết bị
đầu cuối bên trong đô thị thông minh

CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG 
TRUYỀN DẪN DỮ LIỆU

Là nguồn dữ liệu lớn được cập nhật cả thụ động và 
chủ động. Là cơ sở cho việc phân tích và đưa ra giải 

pháp vận hành đô thị hiệu quả.

GIAO DIỆN MỞ - KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG THỨC

Cung cấp nhóm các công cụ - giải pháp mở về 
phương thức giao tiếp đa dạng cho việc vận 

hành quản lý

CÔNG NGHỆ THU THẬP – KHAI THÁC DỮ LIỆU
Các công nghệ được áp dụng cho việc

điều khiển, quản lý vận hành

CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

• Tự động BẬT/TẮT và điều khiển độ sáng

(dimming) của thiết bị chiếu sáng đường phố trong

thành phố theo lập trình sẵn hoặc theo điều kiện

môi trường tại mỗi khu vực trong trường hợp tích

hợp với các cảm biến quan trắc (ánh sáng, nhiệt độ,

chuyển động...)

• Giám sát, cung cấp các thông số về lưới điện và

phản hồi theo thời gian thực về bất kỳ thay đổi nào

xảy ra dọc theo lưới.

• Giảm tới 80% năng lượng tiêu thụ (với đèn LED)

với tính năng điều chỉnh độ sáng và kịch bản thông

minh.

• Giảm chi phí vận hành lên đến 42% với các công cụ

tối ưu hóa bảo trì và giám sát từng thiết bị trong

thời gian thực.

KỊCH BẢN CHIẾU SÁNG LINH HOẠT CHO TỪNG KHU VỰC

LỢI ÍCH CỦA CHIẾU SÁNG ĐƯỜNG PHỐ THÔNG MINH
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CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN THÔNG MINH

KỊCH BẢN THÔNG MINH
• Các thiết bị chiếu sáng đường phố hoạt động tự động bằng cách

sử dụng các thuật toán lập trình thông minh dựa trên kế hoạch vận

hành theo Kịch bản cho từng Điểm Sáng hoặc Nhóm Thiết Bị.

ĐIỀU CHỈNH CƯỜNG ĐỘ SÁNG
• Bộ điều khiển tương thích LoRaWAN™ cho phép điều chỉnh độ

sáng đối với bất kỳ đèn đường LED nào sử dụng 0-10V hoặc

Giao diện điều khiển DALI.

• Bất cứ khi nào lượng người đi bộ lưu thông giảm, giảm công suất

đèn là một cách để giảm tiêu thụ năng lượng và tăng tuổi thọ của

đèn, tiết kiệm chi phí và phát thải CO2.

• GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN: sử dụng giao diện Kỹ thuật số, hiện đại, thân thiện, dễ sử dụng, dễ đào tạo. Trong đó giao diện WEB sử dụng

tại trung tâm điều khiển, giao diện Apps sử dụng trên thiết bị di động cầm tay cho người giám sát

• PHÂN QUYỀN ĐIỀU KHIỂN: Chức năng phân quyền điều khiển thông minh theo account hỗ trợ công tác quản lý, giám sát và vận hành 

chi tiết đảm bảo: Việc phân cấp rõ ràng, minh bạch, dễ dàng phân định trách nhiệm của đơn vị/ cá nhân vận hành và quản lý thiết bị

• KỊCH BẢN THÔNG MINH: Dễ dàng xây dựng các kịch bản vận hành thiết bị theo các tình huống và sự kiện nhằm đảm bảo hiệu quả khai

thác thiết bị.

CHIẾU SÁNG 
ĐƯỜNG PHỐ 
THÔNG MINH

S T R E E T  L I G H T I N G  F O R  
S M A R T  C I T Y

DI
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CÔNG NGHỆ NB-IOT

CÔNG NGHỆ TRUYỀN DẪN TÍN HIỆU

LỢI ÍCH CỦA CÔNG NGHỆ LORAWAN

Không phát sinh chi phí viễn thông nội bộ

Tiết kiệm chi phí

• Kết nối trực tiếp Điểm Sáng đến Trung Tâm Điều Khiển
• Không phụ thuộc thiết bị trung gian

Kết nối dễ dàng
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CÔNG NGHỆ THU THẬP – QUẢN LÝ – KHAI THÁC DỮ LIỆU

Tích hợp thiết bị thu thập thông số dữ
liệu quan trắc khác nếu có

Khai thác – tích hợp dữ liệu

• Lưu trữ trong máy chủ địa phương
• Phục vụ nghiên cứu thống kê giám sát
sự hoạt động

Lưu trữ dữ liệu

• Thời gian hoạt động Từng Điểm Sáng
• Thời gian hoạt động Thiết bị

Quản lý thời gian hoạt động

• Công suất
• Thông số ánh sáng.   

Quản lý các thông số kỹ thuật trong 
quá trình vận hành

CÔNG NGHỆ THU THẬP – QUẢN LÝ – KHAI THÁC DỮ LIỆU

Giao diện người dùng trực quan, thân thiện với hệ thống user được phân cấp và quản lý bởi người sử dụng.



312

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

QUẢN LÝ CHIẾU SÁNG THÔNG MINH

GIAO DIỆN MỞ - KẾT NỐI ĐA PHƯƠNG THỨC

• Kết nối NHIỀU THIẾT BỊ
• Kết nối NHIỀU THƯƠNG HIỆU

HỆ THỐNG MỞ

CHO PHÉP CHO PHÉP

• Kết nối NHIỀU CHUẨN THIẾT BỊ 
KHÁC NHAU
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DỰ ÁN TIÊU BIỂU

1
6

Cao áp LED Helios thông minh
KHU CÔNG NGHỆ CAO TP ĐÀ NẴNG

Qua quá trình khảo sát, thực hiện và đo đạc, hệ thống đèn LED Thông minh chiếu sáng đường TRUNG TÂM Khu công nghệ
cao TP. Đà Nẵng có:
 Chất lượng chiếu sáng tốt (đạt TCVN - QCVN về độ rọi và độ đồng đều). 
 Khả năng tiết kiệm điện cao (trên 73%). 
 Điều khiển tuỳ chỉnh được từng đèn, từng cụm đèn thông qua giao diện Web UI. 
 Bảo vệ môi trường khi giảm được lượng khí phát thải 38,77 tấn CO2.
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Cao áp

LED Helios thông minh

KHU CÔNG NGHỆ CAO TP. THỦ ĐỨC - HCM
Sau khi đo đạc các thông số điện cũng như độ rọi (đáp ứng Quy chuẩn chiếu sáng) và
thực tế ghi nhận thì việc thay thế đèn cao áp 250W HPS sang đèn LED HELIOS thông
minh 60W NW của đường N1 – KCN Cao HCM đã giúp:

- Tiết kiệm > 88% điện năng tiêu thụ
- Tiết kiệm > 63.000.000 vnd cho điện năng tiêu thụ
- Giảm được lượng khí thải ~ 25 tấn/năm
- Tăng độ an toàn trong giao thông nhờ chỉ số hoàn màu LED có CRI >70 trong khi cao
áp có CRI <25 giúp nhận dạng và phân biệt đối tượng tham gia giao thông tốt hơn.

Stt Nội dung Cao áp 250W HPS HELIOS 60W - IoT Ghi chú
1 Số lượng đèn 28 28
6 Công suất danh định (W) 250 60
7 Công suất tiêu thụ trung bình thực tế (W) 291 34
8 Thời gian hoạt động Full (h) 11.5 11.5
9 Công suất tiêu thụ tiết giảm (W) 0 30

10 Thời gian hoạt động tiết giảm (h) 0 0
9 Công suất tiêu thụ hệ thống (kWh/năm) 34,201                             3,996                                     

10 Điện năng tiết kiệm (kWh/năm) 30,205                                   
11 % điện năng tiết kiệm của LED 88.32%
12 Đơn giá điện chưa VAT (vnd/kWh)
13 Tiền điện tiết kiệm hàng năm (vnd) 63,195,340                           
14 Lượng khí thải CO2 giảm được (tấn/năm) 25.31                                     838gr/kWh - Nguồn Endcoal 2017
16 Tuổi thọ đèn (giờ) 20,000                             50,000                                   

17 Bảo hành (năm) 1 5 KCN cao không chịu bất kỳ chi phí 
nào trong suốt thời gian bảo hành

18 Thay thế linh kiện sau bảo hành

1,902                                                                                    

Linh kiện (Driver, Module LED, thiết bị chống xung áp) có thể thay thế dễ dàng

Đường N1 - Khu CNC TP.HCM

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Đường đi bộ Sông Hương

Hầm Mũi Trâu - Đà Nẵng Quốc lộ 56 Tượng đài Long Khánh Hồ Xuân Hương

Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Giang Ecopark Hưng Yên
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ĐỐI TÁC CỦA ĐIỆN QUANG

ĐĐỐỐII  TTÁÁCC  KKIINNHH  DDOOAANNHH  &&  ĐĐỐỐII  TTÁÁCC  HHỢỢPP  TTÁÁCC  KKIINNHH  DDOOAANNHH  -- KKỸỸ  TTHHUUẬẬTT

ĐĐỐỐII  TTÁÁCC  KKỸỸ  TTHHUUẬẬTTĐĐỐỐII  TTÁÁCC  CCHHIIẾẾNN  LLƯƯỢỢCC  TTẠẠII  TTHHỊỊ  TTRRƯƯỜỜNNGG  
VVIIỆỆTT  NNAAMM  –– LLÀÀOO  -- CCAAMMPPUUCCHHIIAA
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Thank You !

F O R  W A T C H I N G  A N D  L I S T E N I N G

F O R  W A T C H I N G  A N D  L I S T E N I N G
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CÁC THÁCH THỨC TRONG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TRONG KHU ĐÔ THỊ HIỆN HỮU 
TRƯỜNG HỢP CỦA QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ThS. Vũ Chí Kiên
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, Tp.HCM

Công trình xây dựng năm 2003 Công trình xây dựng năm 2018



318

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

Khu vực nghiên cứu

Bình Tân là một quận nội thành phát triển mới được thành

lập năm 2003 và là một trong những quận có tốc độ đô thị

hóa nhanh nhất của Thành phố Hồ Chí Minh. Dân số quận

đã tăng 110,9% trong trong giai đoạn 2004 đến 2021, từ

384.889 lên 811.979 người.

2009

Quá trình đô thị hóa quận Bình Tân

2015 2021
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Mạng lưới giao thông hiện trạng Mạng lưới giao thông quy hoạch phân khu

Hiện trạng quy hoạch giao thông quận Bình Tân

Tình trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

- Thiếu hụt vốn đầu tư công cho các dự án đầu tư phát triển hạ tầng giao

thông ở cấp quận-huyện.

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng thường bị kéo dài do không đạt

được sự đồng thuận cao của người dân về vấn đề đơn giá bồi thường cũng

như phương án tái định cư cho người dân.

37%

63%

Số lượng dự án

Dự án hạ tầng giao thông Dự án khác

39%

61%

Tổng mức đầu tư

Dự án hạ tầng giao thông Dự án khác
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Yêu cầu
Việc lựa chọn tuyến đường giao thông nào để thực hiện đầu tư cần phải được

tính toán và cân nhắc kỹ lưỡng nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong bối cảnh

ngân sách hạn hẹp hiện nay. 

Giải pháp đề xuất
Phương pháp so sánh hiệu quả đầu tư nhằm hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước

trong việc lựa chọn dự án ưu tiên đầu tư. Phương pháp này dựa trên ba yếu tố, 

bao gồm mức độ tích hợp của tuyến đường trong mạng lưới giao thông, chi phí

đầu tư và diện tích đất phải bồi thường giải tỏa.

Khu vực nghiên cứu

Các dự án nghiên cứu:

- Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý.

- Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Tư Toàn.

- Dự án xây dựng đường Lê Văn Quới nối dài.



321

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị

Nguồn: Javadi, A., et al. (2017) “Hippocampal and prefrontal processing of network 
topology to simulate the future”. Nature Communications.

Phân tích tính kết nối: tính toán mức độ kết nối của các
tuyến đường đến tuyến đường được phân tích. 

Phân tích tính tích hợp: tính toán mức độ tích hợp (tính trung
tâm) của tuyến đường trong hệ thống

Phân tích tính lựa chọn: tính toán mức độ quan trọng của
tuyến đường với vai trò là điểm trung chuyển đến các tuyến
đường khác trong hệ thống

Space Syntax

Các chỉ số hiệu quả đầu tư

Chỉ số tính tích hợp:

i= 𝐼𝐼
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼*10

Trong đó:

I: điểm tính tích hợp của tuyến đường được tính

Imax: điểm tính tích hợp cao nhất trong số các tuyến
đường được so sánh

Chỉ số chi phí đầu tư:

d = ( 𝐷𝐷
𝐷𝐷𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷)

−1*10

Trong đó:

D: tổng mức đầu tư/km của tuyến đường được tính

Dmin: tổng mức đầu tư/km thấp nhất trong số các
tuyến đường được so sánh

Chỉ số tỷ lệ diện tích đất bồi thường:

s = ( 𝑆𝑆
𝑆𝑆𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷)

−1*10

Trong đó:

S: tỷ lệ tổng diện tích đất phải bồi thường trên
tổng diện tích đất của người dân, tổ chức và doanh
nghiệp của tuyến đường được tính

Smin: tỷ lệ tổng diện tích đất phải bồi thường trên
tổng diện tích đất của người dân, tổ chức và doanh
nghiệp của tuyến đường được tính thấp nhất trong số
các tuyến đường được so sánh
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Phân tích Space Syntax

Tên dự án Điểm tính tích hợp

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý 9232

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Tư Toàn 7769

Dự án xây dựng đường Lê Văn Quới nối dài 9886

Tính toán các chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án

Tên dự án Độ dài
(Km)

Diện tích bồi thường 
(m2)

Diện tích đất bị ảnh hưởng
(m2)

Tổng mức đầu tư 
(Triệu VNĐ)

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ
- Tân Quý 1.98 24,813 459,648 1,233,429

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Tư 
Toàn 1.047 12,578 90,785 450,774

Dự án xây dựng đường Lê Văn Quới nối
dài 0.87 29,406 114,215 839,110

Bảng 1. Các thông số của các dự án

Tên dự án Chỉ số tính tích hợp Chỉ số chi phí đầu tư Chỉ số tỷ lệ diện tích
đất bồi thường

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ
- Tân Quý 9,3 6,9 10

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Tư
Toàn 7,9 10 3,9

Dự án xây dựng đường Lê Văn Quới nối
dài 10 4,5 2,1

Bảng 2. Các chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư của các dự án
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CHỈ SỐ TÍNH TÍCH HỢP

CHỈ SỐ CHI PHÍ ĐẦU TƯCHỈ SỐ TỶ LỆ DIỆN TÍCH ĐẤT 
BỒI THƯỜNG

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý Dự án nâng cấp, mở rộng đường Bùi Tư Toàn

Dự án xây dựng đường Lê Văn Quới nối dài

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Tân Kỳ - Tân Quý là dự án có tính hiệu quả đầu tư cao nhất trong số ba

dự án. Trong khi đó, dự án xây dựng đường Lê Văn Quới nối dài mặc dù có hiệu quả cao nhất về mặt

mạng lưới giao thông, nhưng sẽ gặp khó khăn đáng kể trong công tác bồi thường do tỷ lệ đất phải bồi

thường cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp cao.

Sơ đồ Radar so sánh hiệu quả đầu tư

XIN CẢM ƠN
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PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI CHO CÁC ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI TẠI CÁC ĐÔ THỊ

Hiện nay, trên cả nước có 02 đô thị loại đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí 
Minh, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô thị loại III và 90 đô thị loại IV. Các đô thị lớn là 
nơi thường chịu tác động của các loại hình thiên tai như bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, ngập 
lụt, sạt lở đất, lũ quét, dông lốc, nắng nóng... trong đó các loại hình bão, áp thấp nhiệt đới, mưa 
lớn, ngập lụt gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

1. Bão, áp thấp nhiệt đới (ATNĐ):

Bão gây thiệt hại lớn về người, tài sản cho các đô thị, gây sập, đổ hư hại nhà ở, gãy đổ cây 
xanh, hệ thống điện, hệ thống biển hiệu, các cột tháp, công trình cao tầng...

- Bão số 6 (XANGSANE) năm 2006 là cơn bão có cường độ rất mạnh cấp 11-12, giật cấp 
13-14 đổ bộ trực tiếp vào thành phố Đà Nẵng. Bão và mưa lũ sau bão đã làm 76 người chết, mất 
tích, 350.000 nhà sập đổ, hư hại, gần 1000 tàu thuyền bị chìm và hư hại, thiệt hại về kinh tế lên 
tới trên 10.000 tỷ đồng tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trong đó riêng tại Đà Nẵng là 
32 người chết, mất tích; 122.300 nhà bị hư hỏng, thiệt hại vật chất trên 5.290 tỷ đồng.

 
Bão Xangsane gây sập đổ nhà tại TP Đà Nẵng

 
Bão số 10 làm đổ cột truyền hình tại Kỳ Anh và tốc mái nhà



325

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị

- Bão số 10  (DOKSURI) năm 2017 đổ bộ vào các tỉnh Hà Tĩnh – Quảng Bình với sức gió 
11, giật cấp 12-13, làm 06 người chết, 152 người bị thương, 194.000 nhà bị hư hỏng, 7.800 cột 
điện và cột tháp truyền hình tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh bị gãy đổ; tổng thiệt hại ước tính trên 18.000 
tỷ đồng.

2. Mưa lớn, ngập lụt:

Mưa lớn, ngập lụt là các loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra, gây ảnh hưởng và thiệt 
hại lớn cho các đô thị nhất là các khu vực đô thị lớn, tập trung đông dân cư và các hoạt động 
kinh tế xã hội như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...

Một số trận thiên tai điển hình gây thiệt hại lớn như:

(1) Ngập lụt các đô thị đồng bằng do mưa lũ lớn:

- Lũ lớn tại đồng bằng Bắc Bộ năm 1971, trong đó có thủ đô Hà Nội và các đô thị lớn: 
Đây là trận lũ lịch sử kể từ đầu thế kỷ 20 trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Lũ lớn gây vỡ 
đê, ngập lụt trên nhiều vùng rộng lớn và đông dân cư, nhiều người chết và mất tích, ảnh hưởng 
trực tiếp đến 2,88 triệu người; 250.139ha lúa bị ngập, trong đó 162.598ha mất trắng; 120.361 
nhà bị ngập; giao thông trên các quốc lộ, đường sắt bị ngập và đình trệ trong nhiều tháng. Thiệt 
hại vật chất tương đương 1 tỷ đồng (thời giá năm 1971).

Ngập lụt ngoài đê sông Hồng, Hà Nội trong lũ năm 1971

- Ngập lụt Hà Nội năm 2008: Từ ngày 30/10 đến 03/11/2008, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, 
trong đó có Thủ đô Hà Nội có mưa rất lớn 400-600mm, một số trạm mưa lớn nhất trong lịch sử 
quan trắc như Thanh Oai 988mm, Hà Đông 830mm, Láng 597mm. Mưa lớn đã gây lũ trên báo 
động 1 trên sông Hồng tại Hà Nội và ngập lụt nghiêm trọng khu vực nội thành, làm 22 người 
chết, 21 nhà bị sập, trôi, 34.868 nhà bị ngập, hư hại; tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 3.000 
tỷ đồng.
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- Mưa lịch sử 
tại thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An với tổng 
lượng 700mm/24 giờ 
ngày 16/10/2019 (vượt 
mức lịch sử năm 1989: 
597mm/24h) đã gây ngập 
lụt nghiêm trọng thành 
phố Vinh trong ngày 
16/10/2019.

- Mưa lớn tại 
đảo Phú Quốc, tỉnh 
Kiên Giang từ ngày 01-
09/8/2019 với tổng lượng 
lên tới 1.173mm, trong đó 
riêng ngày 09/8/2019 là 
378mm, vượt lượng mưa 
ngày lịch sử tại khu vực 
là 327mm (22/8/1997) 
đã gây ngập lụt nghiêm 
trọng trên đảo.
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- Ngập lụt tại thành phố Đà Nẵng từ 14-15/10/2022: Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 
5, từ ngày 14-15/10, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xảy ra mưa rất lớn từ 500-700mm, tập 
trung từ chiều tối 14/10 đến rạng sáng 15/10 (Suối Đá mưa 831mm vượt lịch sử (năm 2018 
là 635mm), cường suất rất lớn 642mm/7 giờ (từ 15-21h/14/10) và 165mm/giờ (19-20h/14/10). 
Mưa lớn kết hợp triều cường đã gây ngập lụt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố có nơi tới 
1,5-2,0m, làm 04 người chết, 70.000 nhà bị ngập, 14 điểm trường bị ngập, hàng loạt ô tô, tài sản 
khác của người dân bị hư hại, trang thiết bị, đồ dùng học tập bị hư hỏng; ước thiệt hại về kinh 
tế tới gần 1.500 tỷ đồng. 

- Ngập lụt tại thành phố Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) và thành phố Hội An, tỉnh Quảng 
Nam do mưa lũ lớn sau bão số 12/2017:

(2) Mưa lớn, ngập lụt cả các đô thị vùng núi:

- Mưa lớn vượt lịch sử tại tỉnh Hà Giang: Từ 19h ngày 20/7 đến 19h ngày 21/7/2020, 
tỉnh Hà Giang có mưa rất lớn: thành phố Hà Giang 378mm, Đạo Đức 395mm, Cao Bồ 401mm; 
trong đó tại thành phố Hà Giang, lượng mưa 24 giờ (từ 19h/20/7 đến 19h/21/7) đạt 347mm, lớn 
nhất theo số liệu quan trắc trong vòng gần 60 năm (tính từ năm 1961). Mưa lớn đã gây sạt lở và 
ngập lụt nghiêm trọng từ 0,5-1m, có nơi 2m tại thành phố Hà Giang.



328

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

- Mưa lớn, ngập lụt tại tỉnh Quảng Ninh năm 2015: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp, từ 
ngày 24/7 đến 04/8/2015, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra đợt mưa lớn vượt lịch sử về cường suất 
và tổng lượng với tổng lượng 1.000-1.500mm (Cửa Ông: 1557mm, Cô Tô: 1256mm). Mưa 
lớn đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực đô thị tại thành phố Hạ Long, thành phố 
Cẩm Phả, thành phố Móng Cái… Mưa lũ đã làm 17 người chết, 146 nhà bị sập đổ, tổng thiệt 
hại ước tính trên 2.700 tỷ đồng.

- Mưa lớn gây ngập lụt thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vào chiều 01/9/2022: Chiều 
ngày 01/9/2022, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã có mưa rất lớn 120mm, gây ngập nhiều nhà 
dân và các phương tiện giao thông.
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(3) Ngập lụt do triều cường, gió mùa tại miền Nam:

Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long thường xuyên bị 
ảnh hưởng do các đợt triều cường, nhất là vào cuối năm âm lịch, gây thiệt hại về tài sản, ngập 
lụt nhà dân và các tuyến đường giao thông. Đợt triều cường cuối từ ngày 10-14/10/2022 đã ghi 
nhận các mực nước lịch sử tại Mỹ Thuận (tỉnh Tiền Giang) và thành phố Cần Thơ1.

 

Triều cường tại thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2022

3. Sạt lở đất, lũ quét

Sạt lở đất, lũ quét là loại hình thiên tai gây thiệt hại cho các đô thị miền núi hoặc ven núi. 
Điển hình là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 8, từ ngày 17-18/11/2018, tại thành phố Nha 
Trang (tỉnh Khánh Hoà) đã có mưa cục bộ rất lớn 336mm (từ 19h/17/11 đến 9h/18/11), trong 
đó 235mm từ 6-9h ngày 18/11. Mưa lớn đã gây lũ quét, sạt lở tại nhiều điểm của thành phố Nha 
Trang làm 20 người chết, 352 nhà bị sập đổ, hư hỏng. Thiệt hại vật chất trên 1.240 tỷ đồng.

1 - Trạm Cần Thơ trên sông Hậu lên mức 2,27m, trên BĐ III 0,37m, vượt lịch sử năm 2018 là 0,04m;
  - Trạm Mỹ Thuận trên sông Tiền lên mức 2,17m, trên BĐ III 0,37m, vượt lịch sử năm 2018 là 0,1m.
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Lũ quét, sạt lở đất tại phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang,tỉnh Khánh Hòa, làm 4 
người thiệt mạng và 10 ngôi nhà bị phá hủy

4. Dông lốc:

Dông lốc gây thiệt hại lớn về người, tài sản cho các đô thị, gây sập, đổ hư hại, nhà ở, gãy 
đổ cây xanh, hệ thống điện, hệ thống biển hiệu,...

Dông lốc làm đổ cây xanh đè vào ô tô tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh ngày 23/6/2022

5. Sạt lở bờ sông, kênh rạch các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long

Sạt lở bờ sông, bờ biển ngày càng nghiêm trọng trong những năm gần đây. Trung bình hàng 
năm, xói lở đã làm mất khoảng 300 ha đất; hiện có có 690 điểm sạt lở với tổng chiều dài khoảng 
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865 km; trong đó, sạt lở bờ sông 608 điểm với tổng chiều dài khoảng 590 km (chủ yếu xảy ra dọc 
theo sông Tiền, sông Hậu, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây), nhiều điểm sạt lở thuộc các đô thị 
đông dân cư.

Sạt lờ bờ sông Trà Nóc, quận Bình Thuỷ, thành phố Cần Thơ 

II. QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI ĐỐI VỚI ĐÔ THỊ

- Công tác phòng, chống thiên tai tại các đô thị theo quy định tại Luật Phòng, chống thiên 
tai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và các 
văn bản hướng dẫn.

- Điều 19, Luật Phòng, chống thiên tai đã được sửa đổi, bổ sung quy định về bảo đảm 
yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với việc đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang khu 
đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, 
chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác, trong đó:

- Chủ đầu tư khi lập và thực hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang khu 
đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, 
chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác phải bảo đảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai, bao gồm:

+ Hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không làm tăng nguy cơ rủi ro thiên tai và bảo đảm 
tính ổn định của công trình trước thiên tai;

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về xây dựng và pháp 
luật về quy hoạch.

- Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định nội dung bảo đảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai trong hồ sơ dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang khu 
đô thị; điểm du lịch, khu du lịch; khu công nghiệp; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, 
chống thiên tai, giao thông, điện lực và công trình hạ tầng kỹ thuật khác trước khi phê duyệt dự 
án và quyết định đầu tư.
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- Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng mới hoặc nâng cấp công trình, nhà ở 
áp dụng tiêu chuẩn có nội dung bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng công trình phải có nội dung bảo đảm yêu cầu 
phòng, chống thiên tai.

III. NGUY CƠ THIÊN TAI CHO KHU VỰC ĐÔ THỊ

1. Nguy cơ lũ lớn đồng bằng sông Hồng, nhất là xả lũ khẩn cấp các hồ chứa trên thượng 
nguồn, đe doạ an toàn hệ thống đê điều sau thời gian dài không có lũ và có thể gây lũ lụt, ngập 
sâu cho các đô thị, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Ngập lụt các đô thị miền Trung do mưa lũ lớn, 
mực nước trên các sông trên báo động 3.

2. Ngập lụt xảy ra thường xuyên do mưa lớn cục bộ với cường suất lớn, đặc biệt là các đô 
thị lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, nhất là ô tô, xe máy.

3. Bão mạnh, siêu bão nguy cơ đổ bộ vào các đô thị ven biển, trong đó khu vực phía Bắc 
từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế nguy cơ siêu bão cấp 15, 16, giật cấp 17.

4. Tình trạng gia tăng sạt lở ven biển và các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long.

5. Dông lốc nguy cơ gây thiệt hại, nhất là về người tại các khu đô thị (do cây đổ, rơi các 
biển báo,...).

IV. MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN, TỒN TẠI

1. Thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, trong đó mưa với cường suất rất lớn, tập 
trung trong thời gian ngắn (từ 3-6 giờ) như tại Hà Nội, Đà Nẵng, Vinh,...; triều cường có xu 
hướng năm sau cao hơn năm trước gây ngập lụt nghiêm trọng cho các đô thị2.

2. Quy mô, dân số tại các đô thị ngày càng gia tăng, phát triển đô thị chưa tính toán đầy đủ 
các yếu tố làm gia tăng rủi ro thiên tai như thiếu không gian thoát lũ, trữ lũ (các hồ, ao tự nhiên), 
hệ thống thoát nước không đáp ứng yêu cầu,...; đồng thời phần lớn đô thị nằm trong vùng nguy 
cơ rủi ro cao về thiên tai, nhất là lũ, ngập lụt, bão,...

3. Các đô thị lớn ven biển chịu tác động mạnh mẽ của biến đổi khí hậu và triều cường với 
tần suất gia tăng.

4. Phương án ứng phó thiên tai cho đô thị (nơi tập trung đông dân cư, cơ sở hạ tầng,....) 
chưa được quan tâm đúng mức và chưa cập nhật các tình huống thiên tai cực đoan như hiện nay.

5. Việc ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý rủi ro thiên tai các đô thị còn hạn chế.

6. Chưa thường xuyên cập nhật, điều chỉnh các tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng hạ tầng 
đô thị cho phù hợp với tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu.

7. Hướng dẫn quản lý đô thị an toàn chưa được triển khai đồng bộ, đặc biệt là những vấn 
đề về nhà ở, hệ thống thoát nước, cây xanh,... nhất là khu vực phía Nam.

V.  ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP

2 Tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn từ năm 2006 đến 2015 tần suất xuất hiện đỉnh triều trên +1,50m chỉ có 94 lần; 
tuy nhiên trong 05 năm (từ năm 2017 - 2021) đã có tới 151 lần (gấp hơn 1,6 lần), đặc biệt đỉnh triều đã chạm mức 
+1,77m (trên BĐ3 là 0,17m).
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1. Rà soát, xây dựng quy hoạch tỉnh trong đó lưu ý nội dung phân vùng rủi ro thiên tai và 
xây dựng phương án quản lý rủi ro thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu theo quy định của 
Nghị định số 37/2019/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch.

2. Kiểm soát quy hoạch và xây dựng để hạn chế bị tác động của thiên tai và làm gia tăng 
rủi ro thiên tai, xác định tiêu chuẩn tiêu thoát nước phòng chống ngập úng phù hợp với tác động 
của biến đổi khí hậu, chủ động phân vùng tiêu, chú trọng dành không gian cho thoát lũ, bố trí 
các hồ điều hòa để trữ nước tạm thời chống ngập úng khi mưa lớn và nâng cao năng lực hệ 
thống tiêu thoát nước.

3. Ngăn chặn và xử lý công trình, nhà ở, đổ chất thải lấn chiếm không gian thoát nước, 
chứa nước; đồng thời tăng cường nạo vét hệ thống tiêu, thoát nước. Kiểm tra, kiểm soát các quy 
định về bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với cơ sở hạ tầng, công trình công cộng.

4. Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống thiên tai theo quy hoạch, nhất là hệ 
thống đê ngăn lũ, ngăn mặn, hệ thống cống, trạm bơm, hồ điều hòa, các trục tiêu và kênh dẫn 
nước chống ngập úng; xây dựng hệ thống theo dõi, kiểm soát an toàn thiên tai, nhất là ngập úng.

5. Xây dựng phương án ứng phó với thiên tai tại các đô thị phù hợp với từng vùng miền, 
nhất là ứng phó với mưa cực đoan, bão mạnh có nguy cơ đổ bộ.

6. Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý đô thị, trong đó có ứng phó 
với thiên tai (mô hình Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh T.T.Huế).

7. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng phó của cộng đồng đối với các loại 
hình thiên tai thường xuyên xảy ra trong khu vực sinh sống để giảm thiểu thiệt hại.

8. Đánh giá tác động của xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tác động đến thiên tai đô 
thị, nhất là đường giao thông, công trình ven sông, ven biển,…và đề xuất giải pháp không làm 
gia tăng rủi ro thiên tai.

9. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong xây dựng khu đô thị, khu công nghiệp 
để đảm bảo phát triển bền vững./.
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“PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KHÁNH HÒA BỀN VỮNG  
THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ NƯỚC BIỂN DÂNG”

UBND Tỉnh Khánh Hòa

1. Đặt vấn đề

Khánh Hòa, vùng đất được thiên nhiên ưu đãi về vị trí, cảnh quan, khí hậu cùng với nền 
tảng về lịch sử, con người hiền hòa, mến khách nên Khánh Hòa có nhiều thuận lợi để phát triển 
đô thị bền vững theo hướng đô thị thân thiện với môi trường, tăng trưởng xanh, thích ứng với 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

“Phát triển đô thị bền vững” phải lấy yếu tố con người làm trung tâm, cân bằng hài hòa 
giữa kinh tế, xã hội, môi trường sinh thái và không gian kiến trúc, nhằm mang lại lợi ích tốt nhất 
cho thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng tiêu cực đến thế hệ tương lai, nâng cao chất 
lượng cuộc sống của con người về mặt xã hội, kinh tế, môi trường.

2. Thực trạng phát triển đô thị Khánh Hòa

 Khánh Hòa là tỉnh ven biển Nam Trung bộ, có chiều dài bờ biển hơn 385 km, ở vị trí 
trung tâm của các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ (phần đất liền phía Bắc giáp tỉnh Phú Yên, 
phía Nam giáp tỉnh Ninh Thuận, phía Tây giáp Lâm Đồng và Đắk Lắk, phía Đông là biển 
Đông), có diện tích tự nhiên 5.199,6 km2, dân số 1,240 triệu người với 09 đơn vị hành chính 
cấp huyện(bao gồm thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh, thị xã Ninh Hòa, 06 huyện là 
Vạn Ninh, Diên Khánh, Cam Lâm, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và huyện đảo Trường Sa).Cùng 
với phần đất liền, Khánh Hòa có 03 vịnh lớn được đánh giá là những vịnh đẹp của thế giới (các 
Vịnh Nha Trang, Vân Phong, Cam Ranh), có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế và quốc 
phòng - an ninh; có thềm lục địa và vùng lãnh hải rộng lớn với gần 200 hòn đảo lớn nhỏ, trong 
đó quần đảo Trường Sa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng cả về quốc phòng và bảo vệ chủ 
quyền, toàn vẹn lãnh thổ đất nước; có mũi Đôi là điểm cực Đông trên đất liền của Tổ quốc; là 
cửa ngõ hướng biển, tâm điểm kết nối vùng giữa Tây Nguyên với Nam Trung bộ. 

Đến nay, hệ thống đô thị toàn tỉnh được đầu tư cơ sở hạ tầng, không gian đô thị được đầu 
tư cơ sở hạ tầng, không gian đô thị được mở rộng từng bước đáp ứng theo quy hoạch, phù hợp 
với tình hình phát triển của các địa phương trong tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 18 đô thị, gồm 01 đô 
thị loại I là thành phố Nha Trang, 01 đô thị loại III là thành phố Cam Ranh, 03 đô thị IV (thị xã 
Ninh Hòa, huyện Diên Khánh, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) và 13 đô thị loại V, tỷ lệ đô 
thị hóa trên địa bàn đạt khoảng 61%.

Trong những năm vừa qua, tình hình đô thị hóa của Khánh Hòa tăng khá nhanh là kết quả 
của quá trình phát triển kinh tế xã hội nói chung và cụ thể là dưới tác động của các dự án đầu tư 
xây dựng cơ sở hạ tầng, cũng như các dự án phát triển đô thị. Đô thị hóa đã góp phần đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, thay đổi sự phân bố 
dân cư. Đô thị Nha Trang với nhiều công trình du lịch dịch vụ, tổ hợp khách sạn cao cấp được 
đầu tư đã góp phần tạo ra diện mạo mới và nâng chất lượng dịch vụ du lịch, tạo ra nhiều việc 
làm và nâng cao thu nhập cho người lao động.
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Bên cạnh đó, đô thị hóa tăng nhanh (nhất là đô thị Nha Trang) đã kéo theo tình trạng tăng 
dân số cơ học, làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông, gây áp lực cho hệ thống hạ tầng 
xã hội, tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường, ngập úng cục bộ có chiều hướng gia tăng do 
hoạt động đầu tư chưa có sự đồng bộ cao, đồng thời việc sử dụng tài nguyên đất chưa thực sự 
hiệu quả làm giảm diện tích cây xanh và mặt nước, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống sinh 
hoạt người dân. Đồng thời, Khánh Hòa cũng là tỉnh chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu 
nên cần giải pháp lâu dài ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

3. Giải pháp để phát triển đô thị Khánh Hòa bền vững, thích ứng với biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW (về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045) 
xây dựng các chiến lược, quy hoạch về phát triển đô thị quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Nghị quyết đã xác định các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, các mục tiêu phát triển cụ 
thể trong lĩnh vực phát triển đô thị và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm kỳ vọng sẽ tạo ra 
một bước chuyển biến lớn trong lĩnh vực đô thị Việt Nam. Để triển khai thực hiện chỉ đạo nêu 
trên, Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 21/7/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đề ra 
các nhiệm vụ và giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững, thích ứng với biến đổi 
khí hậu và nước biển dâng, cụ thể:

- Quy hoạch các khu đô thị ven biển trên các địa bàn có nền móng vững chắc và cao độ 
ổn định, thuận tiện giao thông và cung cấp nước ngọt; kiểm soát và giám sát chặt chẽ việc lấn 
biển để phát triển đô thị. Các đô thị, khu vực lấn biển phải được nghiên cứu định hướng phát 
triển trong các đồ án quy hoạch chung, được cụ thể, chi tiết hóa tại các đồ án quy hoạch phân 
khu, quy hoạch chi tiết.

- Trong quy hoạch thiết kế tổng thể cần dành quỹ đất cho công viên, cây xanh để tiến tới 
phục vụ con người, tạo ra môi trường thân thiện với thiên nhiên và điều hòa khí hậu. Cần ngầm 
hóa hạ tầng như giao thông, điện nước, ga tàu… để ưu tiên diện tích cho công trình công cộng.

- Quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại các đô thị lớn, nhất là khu vực trung 
tâm. Đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về di sản văn hóa, du lịch, đô thị gắn với những địa 
bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

- Xây dựng và phát triển đô thị tăng trưởng xanh, giảm phát thải, sử dụng tiết kiệm năng 
lượng để thiết thực thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam tại hội nghị COP 26 vừa qua. 
Xây dựng đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, chú trọng các giải pháp tổng thể từ quy hoạch 
đô thị, lựa chọn địa điểm cho đến các giải pháp công trình và phi công trình, giải quyết vấn đề 
ngập úng, thoát nước, sạt trượt trong đô thị và các tác động khác do ảnh hưởng từ biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng và thời tiết cực đoan có thể xảy ra. Xây dựng đô thị thông minh, bao gồm 
quy hoạch, quản lý đô thị thông minh, tiện ích đô thị thông minh với cơ sở dữ liệu đô thị thông 
minh, mà quan trọng nhất là năng lực tầm nhìn và dự báo.

- Nâng cấp, cải tạo, xây dựng mới cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong các đô thị theo hướng đồng 
bộ, hiện đại tùy theo mức độ phát triển của từng đô thị. Có phương án chống lũ, lụt từ xa cho 
các đô thị; kết hợp quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi, thủy điện trên các lưu vực sông, trong 
đó khai thác và vận hành hiệu quả các công trình thủy lợi, thủy điện đầu nguồn.
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- Tăng cường các biện pháp kiểm soát, cải thiện chất lượng không khí tại các đô thị, giảm 
thiểu nhanh ô nhiễm bụi, tiếng ồn; xây dựng đồng bộ hệ thống quan trắc, giám sát chất lượng 
môi trường tại các đô thị; chú trọng xử lý nước thải sinh hoạt và chất thải rắn đô thị.

4. Mục tiêu Khánh Hòa đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Vừa qua, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 (về xây 
dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045), Chính phủ ban hành 
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 (về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị) và Quốc hội ban hành 
Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 (về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù 
phát triển tỉnh Khánh Hòa) đã thực sự tạo cơ sở chính trị, pháp lý và cơ hội lớn cho phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa, hướng đến mục tiêu năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, 
du lịch biển quốc tế, là một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Nam Trung bộ, 
Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, 
đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao; là nơi nhân dân 
có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc; tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững 
mạnh toàn diện, quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc. Theo 
đó, Khánh Hòa cần tập trung xây dựng các đô thị phù hợp với Nghị quyết số 09-NQ/TW, Nghị 
quyết số 42/NQ-CP và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Tỉnh ủy 
Khánh Hòa; mỗi địa phương thuộc tỉnh cần xác định rõ hình thái tăng trưởng dựa trên điều kiện 
cụ thể và các lợi thế cạnh tranh của mình, chú trọng phát huy vai trò, giá trị đặc trưng của các 
đô thị; trong đó, thành phố Nha Trang là đô thị hạt nhân; thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch 
- logistics; huyện Cam Lâm trở thành đô thị sân bay hiện đại, sinh thái, đẳng cấp quốc tế; huyện 
Vạn Ninh trở thành đô thị du lịch biển cao cấp; thị xã Ninh Hòa là đô thị công nghiệp; huyện 
Diên Khánh là đô thị sinh thái, văn hóa truyền thống; huyện Khánh Sơn và Khánh Vĩnh là các 
tiểu đô thị sinh thái núi rừng; huyện Trường Sa là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của 
cả nước, là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Như vậy, phát triển đô thị Khánh Hòa bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng là một quá trình lâu dài và đã xác định thời điểm (năm 2030), đòi hỏi nguồn lực đầu 
tư lớn và năng lực kiểm soát cao; nhằm hiện thực hóa các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 
06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 37-CTr/TU ngày 
21/7/2022 của Tỉnh ủy Khánh Hòa đòi hỏi sự quán triệt sâu sắc các nội dung, sớm đề xuất các 
chương trình, chính sách đúng đắn và kịp thời để việc xây dựng và phát triển đô thị Khánh Hòa 
được bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường sinh thái./.
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VỀ NHỮNG THÁCH THỨC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ỨNG PHÓ  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC  

TỪ THỰC TIỄN TỈNH YÊN BÁI

UBND tỉnh Yên Bái

* Điều kiện tự nhiên tỉnh Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh miền núi phía Bắc nằm ở trung tâm vùng núi và trung du Bắc bộ Việt 
Nam, phía Tây Bắc giáp tỉnh Lào Cai và tỉnh Lai Châu; phía Đông và Đông Bắc giáp tỉnh Hà Giang 
và tỉnh Tuyên Quang; phía Đông Nam giáp tỉnh Phú Thọ và phía Tây giáp tỉnh Sơn La. Tổng diện 
tích tự nhiên của tỉnh là 6.886,67 km2, xếp thứ 8 so với 12 tỉnh thuộc vùng núi và trung du phía Bắc 
về quy mô đất đai. Toàn tỉnh có 9 đơn vị hành chính, gồm các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Văn 
Chấn, Văn Yên, Lục Yên, Trấn Yên, Yên Bình; thành phố Yên Bái; thị xã Nghĩa Lộ, với 173 xã, 
phường, thị trấn (Thành phố Yên Bái là trung tâm hành chính-kinh tế - xã hội của tỉnh).

Yên Bái là vùng kinh tế tổng hợp có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế-xã hội 
của vùng Tây Bắc và vùng Trung du miền núi phía Bắc. Đầu mối giao thông trung chuyển quan 
trọng của các tỉnh phía Tây Bắc và Đông Bắc, giữa miền xuôi và miền núi. Là trung tâm đào tạo 
nghề và dịch vụ y tế vùng Tây Bắc và có ý nghĩa quan trọng về an ninh quốc phòng.

- Địa hình

Yên Bái nằm ở vùng núi phía Bắc, có đặc điểm địa hình cao dần từ Đông Nam lên Tây 
Bắc và được kiến tạo bởi 3 dãy núi lớn đều có hướng chạy Tây Bắc – Đông Nam: phía Tây có 
dãy Hoàng Liên Sơn – Pú Luông nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Đà, tiếp đến là dãy núi cổ 
Con Voi nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Chảy, phía Đông có dãy núi đá vôi nằm kẹp giữa 
sông Chảy và sông Lô. Địa hình khá phức tạp nhưng có thể chia thành 2 vùng lớn: vùng cao và 
vùng thấp.

+ Vùng cao có độ cao trung bình 600 m trở lên, chiếm 67,56% diện tích toàn tỉnh. Vùng 
này dân cư thưa thớt, có tiềm năng về đất đai, lâm sản, khoáng sản, có khả năng huy động vào 
phát triển kinh tế - xã hội.

+ Vùng thấp có độ cao dưới 600 m, chủ yếu là địa hình đồi núi thấp, thung lũng bồn địa, 
chiếm 32,44 % diện tích tự nhiên toàn tỉnh.

Ngày 24/01/2022, bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 06-NQ/TW về Quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Nghị quyết đã xác định các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt, các mục tiêu phát triển cụ thể trong 
lĩnh vực phát triển đô thị và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, kỳ vọng xẽ tạo ra một bước 
chuyển biến lớn trong lĩnh vực đô thị Việt nam. 

Thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 20/01/2022 của Bộ Chính trị. Ngày 20/4/2022, 
Tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành Chương trình hành động số 89-CTr/TU. Qua đó, xác định yêu 
cầu: Bám sát quan điểm chỉ đạo, định hướng lớn và nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong 
Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 
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24/01/2022 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh; Các chiến lược quy hoạch 
về phát triển đô thị quốc gia và thực tiễn, yêu cầu phát triển của tỉnh. Quá trình thực hiện phải 
xây dựng lộ trình phù hợp, triển khai đồng bộ và phải được kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, 
tổng kết việc thực hiện.

Với những thách thức phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu đối với các tỉnh miền 
núi phía Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng. Để xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh 
phát triển khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025 và nằm trong nhóm 
tỉnh phát triển hàng đầu của Vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030, định hướng 
trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, văn hóa, xã hội của vùng; tăng 
cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; phát huy năng 
lực cạnh tranh, tạo động lực theo hướng phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Ngày 
25/01/2021, tỉnh Yên Bái đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 
2030 tại Quyết định số 116/QĐ-UBND. 

Trong đó đã xác định quan điểm, mục tiêu phát triển đô thị tỉnh Yên Bái; xây dựng các 
chỉ tiêu chính về phát triển đô thị; xác định danh mục, lộ trình và kế hoạch nâng loại đô thị tỉnh 
Yên Bái; Chương trình ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 2025; nhu cầu vốn đầu tư và nguồn 
vốn thực hiện; xác định các giải pháp để thực hiện chương trình phát triển đô thị:

1. Về thực trạng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái

- Năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình 20,19%, toàn tỉnh có 12 đô thị, trong đó có 01 
đô thị loại III (thành phố Yên Bái); 01 đô thị loại IV (thị xã Nghĩa Lộ) và 10 đô thị loại V với 7 
thị trấn huyện lỵ (Yên Thế, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Cổ Phúc, Sơn Thịnh, Mậu A, Yên Bình); 
03 thị trấn trực thuộc huyện (Nông trường Trần Phú Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn 
và Thác Bà, huyện Yên Bình).

- Đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình 26-28%, toàn tỉnh có 22 đô thị, 
cụ thể như sau:

+ 01 đô thị loại II là thành phố Yên Bái.

+ 01 đô thị loại III là thị xã Nghĩa Lộ. 

+ 03 đô thị loại IV là thị trấn Cổ Phúc, thị trấn Yên Bình, thị trấn Mậu A. 

+ 17 đô thị loại V, bao gồm: 07 đô thị hiện hữu: Thị trấn Yên Thế, thị trấn Mù Cang Chải, 
thị trấn Trạm Tấu, thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông trường Liên Sơn, thị trấn Nông trường Trần 
Phú và thị trấn Thác Bà; 10 đô thị phát triển mới, bao gồm: đô thị Hưng Khánh, đô thị An Thịnh, 
đô thị Khánh Hòa, đô thị Cảm Ân, đô thị Tú Lệ, đô thị Cát Thịnh, đô thị Báo Đáp, đô thị Cảm 
Nhân, đô thị An Bình (Trái Hút), đô thị Tân Thịnh.

- Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình 28-30%, toàn tỉnh có 26 đô thị, cụ thể 
như sau:

+ 01 đô thị loại II là thành phố Yên Bái. 

+ 01 đô thị loại III là thị xã Nghĩa Lộ. 

+ 04 đô thị loại IV là thị trấn Cổ Phúc, thị trấn Yên Bình, thị trấn Mậu A, thị trấn Yên Thế. 
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+ 20 đô thị loại V, bao gồm: 06 đô thị hiện hữu là thị trấn Mù Cang Chải, thị trấn Trạm 
Tấu, thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn Nông trường Liên Sơn, thị trấn Nông trường Trần Phú và thị 
trấn Thác Bà; 14 đô thị phát triển mới, bao gồm: đô thị Hưng Khánh, đô thị An Thịnh, đô thị 
Khánh Hòa, đô thị Cảm Ân, đô thị Tú Lệ, đô thị Cát Thịnh, đô thị Báo Đáp, đô thị Cảm Nhân, 
đô thị Tân Thịnh, đô thị An Bình (Trái Hút), đô thị Gia Hội, đô thị Vân Hội, đô thị Xuân Ái, đô 
thị Púng Luông.

2. Phương hướng, lộ trình và kế hoạch phát triển đô thị tỉnh Yên Bái:

a) Về hệ thống đô thị: 

- Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình khoảng từ 26 - 28%, toàn tỉnh có 22 đô thị, 
gồm: 01 đô thị loại II (thành phố Yên Bái); 01 đô thị loại III (thị xã Nghĩa Lộ); 03 đô thị loại IV 
(thị trấn Cổ Phúc, thị trấn Yên Bình và thị trấn Mậu A) và 17 đô thị loại V. 

- Đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hóa đạt trung bình đạt khoảng từ 28 - 30%, toàn tỉnh có 26 đô 
thị, gồm: 01 đô thị loại II (thành phố Yên Bái); 01 đô thị loại III (thị xã Nghĩa Lộ); 04 đô thị loại 
IV (thị trấn Cổ Phúc; thị trấn Yên Bình; thị trấn Mậu A; thị trấn Yên Thế) và 20 đô thị loại V.

b) Về quy hoạch đô thị: Triển khai thực hiện lập quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chung, 
quy hoạch phân khu các đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 gồm tổng số 41 
đồ án; trong đó, 02 đồ án đã được phê duyệt năm 2021 và 39 đồ án chưa được phê duyệt, cụ 
thể như sau:

- Năm 2022: Hoàn thành, phê duyệt 31 đồ án quy hoạch.

- Giai đoạn 2023 - 2025: Hoàn thành, phê duyệt 08 đồ án quy hoạch.

- Giai đoạn 2026 - 2030: Thực hiện rà soát, điều chỉnh, lập mới các đồ án quy hoạch đô 
thị, quy hoạch xây dựng (quy hoạch vùng liên huyện; quy hoạch vùng huyện; quy hoạch chung 
đô thị; quy hoạch phân khu các xã, phường; quy hoạch chung xây dựng các xã định hướng lên 
đô thị) theo lộ trình giai đoạn quy hoạch và kế hoạch phát triển đô thị.  

c) Về chất lượng đô thị:

*. Chất lượng đô thị đến năm 2025:

- Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 28 m2/người;

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 91%;

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước trên diện tích lưu vực thoát nước trong khu vực 
nội thị của các đô thị đạt từ 70% - 80%;

- Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt 10%;

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô 
nhiễm đạt 90%

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 10%;

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt >93%;



340

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường 
đạt 100%;

- Tỷ lệ chiếu sáng: Các tuyến đường chính tại các đô thị đạt 80%; Ngõ, hẻm đạt 70%;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (không bao gồm cây xanh khu ở): Đối với đô thị loại 
II đạt 7m2/người; Đối với đô thị loại III và loại IV đạt 6m2/người; Đối với đô thị loại V đạt 
5m2/người.

*. Chất lượng đô thị đến năm 2030:

- Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị đạt 32 m2/người;

- Tỷ lệ dân cư đô thị được cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95%;

- Tỷ lệ bao phủ của hệ thống thoát nước trên diện tích lưu vực thoát nước trong khu vực 
nội thị của các đô thị đạt từ 80% - 90%;

- Tỷ lệ thu gom, xử lý nước thải đạt 25%;

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới áp dụng công nghệ sạch hoặc trang bị các thiết bị giảm ô 
nhiễm đạt 100%

- Tỷ lệ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%;

- Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn đô thị đạt >95%;

- Tỷ lệ chất thải rắn y tế nguy hại được thu gom và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn môi trường 
đạt 100%;

- Tỷ lệ chiếu sáng: Các tuyến đường chính tại các đô thị đạt 90%; Ngõ, hẻm đạt 75%;

- Đất cây xanh sử dụng công cộng (không bao gồm cây xanh khu ở): Đối với đô thị loại 
II đạt 8m2/người; Đối với đô thị loại III và loại IV đạt 7m2/người; Đối với đô thị loại V đạt 6m2/
người.

d. Tầm nhìn đến năm 2045

- Xây dựng hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới đồng bộ, thống nhất, cân đối giữa các 
vùng, miền; có khả năng chống chịu, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, phòng 
chống thiên tai, dịch bệnh; kiến trúc tiêu biểu giàu bản sắc, xanh, hiện đại, thông minh.

- Định hướng xây dựng và mục tiêu phát triển mạng lưới đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 
2045 như sau:

+ Thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại I.

+ Thị xã Nghĩa Lộ trở thành đô thị loại II.

+ Các đô thị được định hướng phát triển thành thị xã trực thuộc tỉnh, gồm: Thị trấn Yên 
Bình và các xã phụ cận; thị trấn Cổ Phúc và các xã phụ cận; thị trấn Yên Thế và các xã phụ cận; 
thị trấn Mậu A và các xã phụ cận.

+ Các đô thị được định hướng xây dựng và nâng cấp lên đô thị loại IV, gồm các đô thị: thị 
trấn Mù Cang Chải; thị trấn Trạm Tấu; thị trấn Sơn Thịnh; thị trấn Nông trường Trần Phú; thị 
trấn Thác Bà; đô thị An Bình (Trái Hút). 
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+ Các đô thị dự kiến hình thành mới, gồm: Đô thị Tân Nguyên, Vũ Linh, Mỹ Gia, huyện 
Yên Bình; đô thị Tân Lĩnh, huyện Lục Yên; đô thị Lâm Giang, Nà Hẩu, Đại Phác, huyện Văn 
Yên; đô thị Việt Cường, huyện Trấn Yên; đô thị Chấn Thịnh, Thượng Bằng La, huyện Văn 
Chấn; đô thị Hồ Bốn, Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải; đô thị Hát Lừu, huyện Trạm Tấu.

Hiện nay, các đô thị đang gặp nhiều thách thức, như biến đổi khí hậu gây nên tình trạng 
ngập lụt, sạt lở đất và những yêu cầu về quản lý rác thải, nước thải, thoát nước… Do đó có thể 
thấy, nguyên nhân của biến đổi khí hậu chủ yếu do hoạt động phát triển của con người gây nên 
là chủ yếu, trong đó khu vực đô thị tập trung nhiều hoạt động nhất. Phát triển kinh tế và đô thị 
hóa thường song hành với nhau, cùng với đó là việc phát thải khí nhà kính (nguyên nhân của 
biến đổi khí hậu) do hầu hết các hoạt động kinh tế tập trung tại khu vực đô thị. Mô hình tăng 
trưởng của các đô thị chưa đa dạng; phụ thuộc vào việc khai thác tài nguyên; năng lực dự trữ 
và tầm nhìn dài hạn còn hạn chế; thực trạng sử dụng tài nguyên đất đai chưa hiệu quả, hệ thống 
hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu, kết nối giao thông giữa các khu vực đô thị còn yếu làm 
gia tăng chi phí.

Để triển khai thực hiện đầy đủ quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo 
Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển bền vững đô thị. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của cả hệ 
thống chính trị và xã hội về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị. Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-
NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị và đưa ra nhiều giải pháp cụ thể để thực hiện, một 
số nội dung cần triển khai chủ yếu sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững.

2. Tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho 
quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền vững.

3. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng.

4. Tập trung xây dựng, phát triển hệ thống đô thị bền vững và đồng bộ.

5. Tập trung thu hút, lồng ghép các nguồn lực để phát triển đô thị bền vững.

6. Đẩy mạnh phát triển nhà ở, hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích 
ứng với biến đổi khí hậu.

7. Tăng cường các giải pháp thu hút dân cư đô thị (đô thị công nghiệp) và quản lý xã hội.

8. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế khu vực đô thị; đổi mới cơ 
chế, chính sách tài chính và đầu tư phát triển đô thị.

9. Xây dựng, hoàn thiện, đổi mới mô hình chính quyền đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 
quản lý đô thị và chất lượng cuộc sống đô thị, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, an toàn và 
trật tự đô thị.

3. Kiến nghị:

- Kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, kinh phí 
cho việc lập quy hoạch của các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh miền núi nơi còn khó khăn về nguồn 
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thu ngân sách để sớm triển khai rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch, phủ kín các quy hoạch 
phân khu, đô thị, đáp ứng nhu cầu công tác quản lý, đầu tư và phát triển đô thị bền vững.

- Trung ương sớm lập, phê duyệt quy hoạch vùng và quan tâm, dành nguồn lực đầu tư, 
điều tiết kinh phí để hỗ trợ cho các tỉnh miền núi đầu tư các công trình hạ tầng kết nối vùng, 
hạ tầng đô thị đang thiếu đồng bộ, đặc biệt hệ thống giao thông đô thị, cấp, thoát nước, xử lý 
chất thải, nước thải; hạ tầng thông tin. Tạo điều kiện cho các tỉnh được tiếp cận, tham gia các 
chương trình, dự án của Trung ương về phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh ứng phó biến 
đổi khí hậu.

- Kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn về phương pháp xác định các tiêu chí về Đô thị 
sinh thái, thành phố sinh thái để triển khai thực hiện phù hợp với đặc trưng của vùng, miền; Có 
quy định thể chế rõ hơn để tiến tới xã hội hóa nguồn lực cho công tác lập quy hoạch xây dựng; 
Bù đắp nhu cầu về vốn đối với các địa phương còn khó khăn trong ngân sách…
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THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÍCH ỨNG 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ThS. KS. Lê Quang Trung
Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng

Tóm tắt

Biến đổi khí hậu đã trở thành xu thế không thể đảo ngược và là thách thức lớn nhất đối với 
quá trình phát triển bền vững của đất nước. Những năm gần đây, các hiện tượng thời tiết mang 
tính cực đoan, gia tăng về cường độ, tần suất, loại hình và xảy ra ở hầu khắp khu vực trên cả 
nước, trong đó có các đô thị tỉnh Lâm Đồng đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế, văn hóa, xã 
hội đồng thời tác động xấu đến môi trường. Thiên tai, biến đổi khí hậu (BĐKH) đã, đang và sẽ 
tiếp tục gây ra những tác động khó lường đến hệ thống đô thị làm gia tăng mức độ khắc nghiệt 
của các vấn đề môi trường đô thị.

Trong điều kiện đô thị hóa ngày càng tăng kết hợp với sự phát triển cơ sở hạ tầng được 
xây dựng theo phương pháp truyền thống đã khiến các đô thị dễ bị tổn thương trước tác động 
của biến đổi khí hậu. Việc nhận diện các tác động của biến đổi khí hậu đối với đô thị, từ đó đề 
xuất các giải pháp phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu có vai trò quyết định tới sự phát 
triển bền vững của đô thị.

1. Thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Trong thời gian qua, phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được 
quan tâm triển khai thực hiện và đã đạt một số kết quả, cụ thể:

- Về phát triển giao thông đô thị: Tỉnh Lâm Đồng ưu tiên triển khai đầu tư nâng cấp, mở 
rộng các tuyến đường nội thị tại các địa phương, quan tâm đầu tư hệ thống đường vành đai, 
đường tránh đô thị để đảm bảo việc mở rộng không gian đô thị, vừa phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có khoảng 990 tuyến đường giao thông đô thị với 
tổng chiều dài khoảng 1.141 km, trong đó có 79 tuyến giao thông trục chính với tổng chiều dài 
250,04 km. Các tuyến đường cơ bản được đầu tư đồng bộ (từ nền đường, vỉa hè, cây xanh, thoát 
nước mặt và hệ thống chiếu sáng công cộng); đồng thời đảm bảo chức năng kết nối với hệ thống 
giao thông đối ngoại 

- Về cấp nước đô thị: Tập trung vừa nâng cấp các nhà máy cấp nước, vừa đầu tư mở rộng 
hệ thống đường ống mạng lưới cấp nước đến các khu dân cư; tất cả các đô thị tại tỉnh Lâm Đồng 
đều được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành các nhà máy cấp nước sinh hoạt, hiện đáp ứng 
gần 80% nhu cầu sử dụng nước của người dân các đô thị.

- Thoát nước và xử lý nước thải: hệ thống thoát nước mặt tại các đô thị được quan tâm 
đầu tư cùng với hệ thống đường giao thông. Đối với xử lý nước thải tại đô thị đến hết năm 
2022 ước khoảng 45% dân cư đô thị Đà Lạt được hưởng dịch vụ thoát nước, tăng 25% so với 
năm 2010.
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2. Thách thức của biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa 
bàn tỉnh Lâm Đồng

a)  Thách thức của biến đổi khí hậu đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị 

Lâm Đồng là tỉnh miền núi phía Nam Tây Nguyên có độ cao trung bình từ 800-1.000m so 
với mặt nước biển với diện tích tự nhiên 9.772,19km2. Địa hình tương đối phức tạp, chủ yếu là 
bình sơn nguyên, núi cao đồng thời cũng có những thung lũng nhỏ bằng phẳng đã tạo nên những 
yếu tố tự nhiên khác nhau về khí hậu, thổ những, thực vật, động vật, … Chính vì địa hình như 
vậy nên bão, áp thấp nhiệt đới hầu như ít đổ bộ trực tiếp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên những ảnh 
hưởng gián tiếp và cùng với gió mùa Tây Nam gây ra một số loại hình thiên tai chủ yếu như: 
mưa lớn, sạt lở đất, lốc xoáy, mưa đá, hạn hán, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.... 

Mặc dù công tác phát triển hạ tầng đô thị trong những năm vừa qua trên địa bàn tỉnh đã 
đạt được một số kết quả nhất định như đã nêu trên. Nhưng trước những thách thức của biến đổi 
khí hậu, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đã bộc lộ một số hạn chế như:

- Vào mùa mưa, yếu tố lượng mưa, cường độ mưa dẫn đến tình trạng ngập lụt cục bộ tại 
đô thị, kéo theo đó là hiện tượng sạt lở đất làm xuống cấp kết cấu hạ tầng đô thị.

- Mưa lớn cục bộ, kèm theo lốc xoáy hoặc mưa đá gây hư hỏng các công trình bảo vệ kết 
cấu hạ tầng, ngã đổ cây xanh đô thị.

- Hạn hán và sự gia tăng nhiệt độ vào mùa hè làm suy giảm nguồn cấp nước đô thị.

- Sự chệnh lệch nhiệt độ ngày và đêm cao, cùng với điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã ảnh 
hưởng đến chất lượng và tuổi thọ công trình

- Bên cạnh đó dưới sự tác động của hiện tượng ấm lên của trái đất do biến đổi khí hậu, 
nhiệt độ trung bình tại địa phương có tăng lên nhưng so với các địa phương khác, Lâm Đồng 
vẫn được xem là khá mát mẻ, vì vậy đã thu hút lượng lớn khách du lịch đến nghỉ dưỡng khiến 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị quá tải đồng thời gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, 

b) Nguyên nhân

Các hạn chế nêu xuất phát từ các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Về quy hoạch: Trong quá trình lập quy hoạch, việc khai thác, sử dụng tài nguyên đất đai 
chưa hiệu quả, tầm nhìn dài hạn còn hạn chế; … dẫn đến quá trình phát triển đô thị, tăng trưởng 
đô thị thiếu bền vững. Quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị hiện nay còn hạn chế về công tác 
lồng ghép, đánh giá, phân tích tác động của BĐKH. Tồn tại quy hoạch mở rộng xây dựng đô 
thị vào khu vực có nguy cơ thiên tai, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong khi cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng 
nhu cầu phát triển. Đồ án quy hoạch chung xây dựng chủ yếu mới chú trọng về kỹ thuật, tổ chức 
không gian, chưa quan tâm đúng mức đến bảo vệ môi trường, hiệu quả kinh tế đô thị để hỗ trợ 
giải pháp ứng phó BĐKH.

- Về đầu tư: do hạn chế về cơ chế, chính sách, nguồn vốn nên tỷ lệ các công trình hạ tầng 
kỹ thuật đô thị, hạ tầng vùng được đầu tư xây dựng so với quy hoạch còn thấp, bên cạnh đó công 
tác đầu tư chưa đồng bộ dẫn đến hiệu quả đầu tư chưa cao.

- Công tác quản lý, khai thác, vận hành công trình còn hạn chế, dẫn đến hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật chưa phát huy đầy đủ công năng. 
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- Quy chuẩn, tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế công trình hiện nay… chưa cân nhắc yếu tố 
kịch bản BĐKH mà chỉ dựa trên các số liệu lịch sử về khí tượng, thủy văn.

3. Giải pháp phát triển hạ tầng đô thị thích ứng biến đổi khí hậu

Việc nhận diện một số vấn đề đang tồn tại từ thực trạng phát triển hạ tầng kỹ thuật thích 
ứng với BĐKH nhằm đưa ra các giải pháp về khả năng chống chịu, thích ứng, giảm nhẹ các tác 
động của BĐKH đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị là hướng đi đúng đắn. Đã đến lúc phát 
triển hạ tầng kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu đầy đủ nhu cầu của khu vực, phù hợp với các dự 
báo phát triển đô thị, nông thôn đồng thời đảm bảo tính linh hoạt và tạo lập khả năng ứng phó 
kịp thời để có thể thiết lập trạng thái sống chung với biến đổi của thiên tai. Trên cơ sở đó, trong 
phạm vi hội thảo, tôi đề xuất một số giải pháp như sau:

a) Nhóm giải pháp về quy hoạch, thiết kế

- Cần rà soát tổng thể lại các bộ Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch, nhất là quy 
hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu về thích ứng biến đổi khí hậu. Đặc biệt chú ý 
đến yếu tố kết nối hạ tầng, hành lang an toàn của hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tính bắt buộc trong 
đầu tư đồng bộ. song song với đó cần nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hệ thống Tiêu chuẩn Việt 
Nam trong thiết kế công trình hạ tầng đô thị theo hướng nâng cao chất lượng kế cấu hạ tầng, đủ 
khả năng chống chịu các tác động của biến đổi khí hậu.

- Quan tâm, chú trọng đến chất lượng công tác lập quy hoạch, trong đó Quy hoạch đô thị 
phải có tầm nhìn dài hạn, có tính đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống 
làm trung tâm, đồng thời đảm bảo khai thác có hiệu quả các nguồn lực, phát huy tối đa những 
lợi thế của từng vùng, từng địa phương.

- Lồng ghép yếu tố BĐKH vào cácquy hoạch, kế hoạch liên quan đến phát triển đô thị. 
Trong quy hoạch phát triển đô thị cần chú ý đến việc lồng ghép các vấn đề như:

+ Đối với quy hoạch sử dụng đất đô thị: Chủ động di dời, sắp xếp lại các điểm dân cư 
ở những khu vực thường xuyên bị tác động của lũ lụt và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ 
quét, sạt lở đất; 

+ Đối với quy hoạch cơ sở hạ tầng: Rà soát khu vực thường xuyên bị ngập úng tại thời 
điểm hiện tại và những khu vực dự báo bị ngập theo kịch bản đã xây dựng để có các biện pháp 
điều chỉnh quy hoạch về hạ tầng đồng bộ. 

- Áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để tạo đuợc các vùng đất an toàn để xây dựng 
đô thị, áp dụng các giải pháp công trình và phi công trình, giải pháp “cứng” kết hợp với giải 
pháp “mềm” trong ứng phó với BĐKH; ưu tiên các giải pháp giảm thiệt hại thay vì các giải 
pháp chống lại thiên tai.

b) Nhóm giải pháp về phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, liên kết, thích 
ứng vói biến đổi khí hậu

-  Phát triển đô thị theo quy hoạch, chương trình và kế hoạch được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt.

- Tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu về phát triển đô thị theo quy hoạch trong chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, các 
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đô thị mới và vùng ven đô để hỗ trợ phát triển nông thôn thông qua các mối liên kết đô thị - nông 
thôn. Tập trung đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về di sản, du lịch, đô thị gắn với những địa 
bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

- Xây dựng, thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng số đồng bộ tại các đô thị; tích hợp hệ thống 
đo lường, cảm biến, các hệ thống dữ liệu, 

- Xây dựng các hồ điều hòa trong đô thị đáp ứng thoát nước trong mùa mưa và dữ trữ 
cung cấp nước vào mùa khô. 

c) Về quản lý, khai thác vận hành

- Tăng cường công tác giám sát việc thực hiện quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn 
mới, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ tiếp cận thông tin.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật: 
Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng, nạo vét sông, kênh rạch; hệ thống thoát nước đô thị, hệ thống 
thoát nước thải, kênh tiêu thoát nước.

- Khai thác hiệu quả các nền tảng và ứng dụng công nghệ số vào các hạ tầng thiết yếu tại 
đô thị; thúc đẩy mô hình quản lý thông minh trong vận hành, quản lý và khai thác hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật đô thị. 

- Ứng dụng BIM trong quản lý, khai thác, vận hành các công trình trong đô thị.

d) Về cơ chế chính sách

Để có một hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu, phải 
cần có một chủ trương mang tính đột phá trong đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 
thị, trong đó vấn đề về vốn cho đầu tư hạ tầng đô thị là yếu tố quyết định. Do đó cần nghiên 
cứu tập trung vào cơ chế xã hội hóa trong đầu tư hạ tầng đô thị, vì việc đầu tư này cấn nhiều rất 
nhiều nguồn lực mà nguồn vốn ngân sách chưa đáp ứng được. có thể nghiên cứu các vấn đề về:

- Cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư hạ tầng theo từng vùng miền.

- Cơ chế huy động tối đa các nguồn vốn theo hướng ưu tiên.

- Cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin trong đầu tư, quản lý vận hành hệ 
thống hạ tầng đô thị.
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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

ThS. Lương Ngọc Khánh
Trưởng phòng QL Thoát nước và XLNT

Tháng 11 năm 2022

BỘ XÂY DỰNG
CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

HỘI THẢO 
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG VÀ CHỈNH TRANG 

TÁI THIẾT ĐÔ THỊ

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

NỘI DUNG

I

II

III

Tổng quan quy định và thực trạng
Quản lý thoát nước tại Việt Nam

Thách thức và giải pháp thoát nước
bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

Định hướng quy định Luật điều chỉnh
về cấp, thoát nước
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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】
Tổng quan quy định về Thoát nước và xử lý nước thải

Chính phủ Việt Nam đang tập trung ưu tiên cho lĩnh vực TN&XLNTvà chống ngập đô thị
thông qua thiết lập khung pháp lý, các tiêu chuẩn kỹ thuật và định hướng quốc gia.

 Các Tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định, định mức kinh tế - kỹ thuật
 Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp

đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (QĐ 589/QĐ-TTg)

1. Luật Quy hoạch
2. Luật Xáy dựng
3. Luật Bảo vệ Môi trường
4. Luật Quy hoạch Đô thị
5. Luật Tài nguyên nước

Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát
nước và xử lý nước thải

1. Thông tư 04/2015/TT-BXD hướng dẫn thực hiện
Nghị định 80/2014/NĐ-CP
2. Thông tư 13/2018/TT-BXD hướng dẫn phương pháp
định giá dịch vụ thoát nước
3. Thông tư 15/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện
Luật BVMT về công trình thu gom, thoát nước thải

Các quy định hoạt động thoát nước của địa phương

1.1. Văn bản quy phạm pháp luật:

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】Điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước

4

Các chỉ số 2020 2025 2050
Tỷ lệ phạm vi phục vụ của
hệ thống thoát nước đô thị

Trên 70% Trên 80% 100%

Tỷ lệ nước thải tại các đô thị
được thu gom và xử lý

15-20% 20-50% 100%

Tỷ lệ nước thải bệnh viện
và nước thải các khu đô thị
được xử lý

100% 100% 100%

Tỷ lệ nước thải các làng
nghề được thu gom và xử lý

30-50% Trên 80% 100%

Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 (được Thủ Tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 06 /4/ 2016)

1.2. Mục tiêu định hướng phát triển thoát nước:
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※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。
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5

- Tỷ lệ đấu nối, thu gom và xử lý nước thải của hệ thống thoát nước
hiện nay còn thấp, tỷ lệ bao phủ trung bình là 64%.

- Tỷ lệ thu gom xử lý nước thải sinh hoạt đô thị đạt khoảng 15%.

- Hết năm 2021, có khoảng 71 nhà máy XLNT tập trung đã đi vào
vận hành với tổng công suất thiết kế khoảng 1,38 triệu m3/ngày.

- Có khoảng 50 nhà máy xử lý nước thải với tổng công suất thiết kế
khoảng 1,8 triệu m3/ngày đang thiết kế và xây dựng.

- Có 49 địa phương đã ban hành quy định hoạt động TN&XLNT; 26
địa phương đang thực hiện theo Hợp đồng quản lý, vận hành HTTN.

- Có khoảng 30/63 tỉnh/thành phố ban hành giá dịch vụ TN&XLNT

1.3. Thực trạng quản lý thoát nước và xử lý nước thải:

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

2. Thách thức và giải pháp thoát nước
bền vững thích ứng biến đổi khí hậu
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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

7

- Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách về quy hoạch đô thị, bảo vệ môi
trường, tài nguyên nước, phòng chống thiên tai thích ứng và ứng phó với
BĐKH, tuy nhiên chưa có các chính sách cụ thể và trọng tâm về quản lý thoát
nước, chống úng ngập đô thị trong bối cảnh BĐKH.

- Các tiêu chí cụ thể cho đô thị ứng phó với BĐKH, phát triển, quản lý hệ thống
thoát nước, chống úng ngập đô thị và chính sách khuyến khích thu gom, sử
dụng nước mưa trong bối cảnh BĐKH chưa được quy định cụ thể trong luật.

- Quy định về quản lý thoát nước và XLNT của địa phương chủ yếu đề cập đến
quy định về đấu nối vào mạng lưới thoát nước và yêu cầu mức độ xử lý nước
thải, chưa đề cập đến trách nhiệm các cá nhân, cơ quan, đơn vị trong vấn đề
quản lý mạng lưới, chống ngập úng đô thị trong bối cảnh BĐKH.

- Thiết kế, xây dựng hệ thống thoát nước trong bối cảnh BĐKH liên quan đến
xác định cao độ nền, lập bản đồ ngập úng, xây dựng đê bao, công trình đầu
mối thoát nước hoặc các giải pháp có tính đến thoát nước bền vững có tác
động của BĐKH,…của các địa phương cần phải được rà soát, cập nhật,
chỉnh sửa hoàn thiện và sớm công bố để áp dụng.

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng BĐKH

2.1. Bất cập, tồn tại trong hoạt động thoát nước và XLNT

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

8

- Đầu tư phát triển thoát nước và xử lý nước thải chưa đáp ứng được yêu
cầu phát triển và tốc độ đô thị hoá.

- Triển khai các dự án thoát nước và xử lý nước thải theo quy hoạch thoát
nước còn chưa đồng bộ.

- Nguồn vốn đầu tư cho phát triển thoát nước và xử lý nước thải còn thiếu,
xã hội hoá chưa cao.

- Giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải còn thấp, không đủ bảo đảm
chi phí vận hành, quản lý.

- Quản lý nhà nước về cấp nước thiếu tính thống nhất.

- Quản lý thoát nước và xử lý nước thải chưa được quan tâm đúng mức,
năng lực quản lý còn yếu

Bất cập, tồn tại trong hoạt động thoát nước và XLNT

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng BĐKH
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9

- Thiếu quy định quản lý hoạt động thoát nước trong các luật hiện hành.
- Tính pháp lý của văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động thoát nước.
- Thiếu các quy định liên quan đến quản lý hoạt động thoát nước: Việc

quản lý rủi ro về kiểm soát ô nhiễm trong việc xả thải từ hộ thoát nước
sản xuất, dịch vụ vào hệ thống thoát nước; kiểm soát ngập úng cần thiết
để quản lý, vận hành hệ thống thoát nước hiệu quả để ứng phó với tác
động của thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu,...chưa có quy định,
hướng dẫn cụ thể

- Về quản lý và triển khai thực hiện quy hoạch thoát nước.
- Về đầu tư phát triển công trình thoát nước (nước mưa, nước thải) và xử

lý nước thải.
- Về quản lý vận hành hệ thống thoát nước.
- Về giá dịch vụ thoát nước.
- Về quản lý thoát nước.

2.2. Nguyên nhân khó khăn trong hoạt động thoát nước và XLNT

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng BĐKH

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

10

2.3. Giải pháp thoát nước bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

Giải pháp kỹ thuật tổng thể: Giải pháp công trình và phi công trình

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng BĐKH

Trung tâm
điều hành

chống ngập
Xây dựng hệ

thống quan trắc, 
cảnh báo

Xây dựng hoàn thiện hệ
thống cống thoát nước

Rà soát hiệu quả các hồ điều hoà và
trạm bơm thoát nước hiện có. 

Xây dựng kế hoạch nâng cấp mở rộng

Nạo vét cải tạo các sông, kênh mương
thoát nước chính

Xây dựng hoàn thiện hệ thống trạm bơm thoát nước
– Xe bơm lưu động phục vụ ứng cứu khẩn cấp các

vùng ngập cục bộ và ngập nặng

Áp dụng công nghệ mới xây dựng hệ thống cống điều tiết giữa
các lưu vực

- Các công trình cụ thể là sông mương (tuyến
tiêu nước cấp I), hệ thống hồ điều hòa lưu
vực và hồ điều hòa đầu mối với các trạm
bơm tiêu thoát nước trên đó, và mạng lưới
cống thoát nước. Giải pháp công trình nhằm
tăng cường năng lực cho các công trình này
để hoạt động tiêu thoát nước hiệu quả.

- Hệ thống kĩ thuật phi công trình là
hệ thống thiết bị hỗ trợ và tăng
cường năng lực cho hoạt động
của các công trình thoát nước
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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

12

2.3. Giải pháp thoát nước bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng BĐKH

Một số hình ảnh mô hình thí điểm SUDS tại vùng ĐBSCL:

TP. CÀ MAU TP. LONG XUYÊN TP. RẠCH GIÁ

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

13

2.3. Giải pháp thoát nước bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

Giải pháp quản lý:

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng BĐKH

- Giải pháp ngắn hạn:
Đơn vị quản lý thoát nước tại các địa phương cần chủ động chuẩn bị và phương

án xử lý tại các vị trí, tuyến đường dự báo khả năng xuất hiện ngập, thường xuyên theo
dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị ứng phó ngập úng.

Duy tu, sửa chữa các vị trí cống xuống cấp, khơi thông dòng chảy, nạo vét lòng
cống, miệng thu, kênh rạch, cửa xả để tăng cường khả năng thoát nước đạt năng lực
thoát nước 100%. Tổ chức kiểm tra, rà soát vận hành các cống kiểm soát triều và trạm
bơm thoát nước để tăng khả năng thoát nước.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố sớm công bố danh mục hồ, ao, đầm, phá
không được san lấp trong phạm vi địa phương (khoản 7 Điều 60 Luật Tài nguyên
nước) để phòng, chống ngập, úng và bảo vệ nguồn nước; quyết liệt chỉ đạo và tập
trung nguồn lực để hoàn thành dứt điểm các dự án thoát nước hiện đang triển khai đầu
tư xây dựng.
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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

14

2.3. Giải pháp thoát nước bền vững thích ứng biến đổi khí hậu

Giải pháp quản lý:

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững thích ứng BĐKH

- Giải pháp lâu dài:
Rà soát điều chỉnh quy hoạch thoát nước, tính toán lại khả năng chịu tải hệ thống

thoát nước (lựa chọn chu kì lặp lại trận mưa tính toán cao hơn trong đồ án quy hoạch
cao độ nền và thoát nước mưa và các dự án mới, điều chỉnh).

Tổ chức nghiên cứu đề xuất dự án đầu tư xây dựng đối với các vị trí thường xuyên
ngập nước khi trời mưa và kết nối đồng bộ thoát nước theo lưu vực quy hoạch.

Cập nhật danh mục hồ, ao, đầm, phá không được san lấp vào quy hoạch nhằm
tăng cường khả năng tiêu thoát nước phòng chống ngập úng. Quy hoạch đô thị, công
trình không được tạo ra vùng ngập úng cục bộ. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực
thoát nước. Tập trung nguồn lực, xây dựng đồng bộ hệ thống các công trình thoát
nước theo quy hoạch, kế hoạch.

Trước mùa mưa bão các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ quản lý của địa phương
triển khai công tác kiểm tra thực tế công trình và chuẩn bị các phương án, kịch bản chủ
động ứng phó cho công tác phòng chống thiên tai.

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

3. Định hướng nội dung Luật
điều chỉnh về cấp, thoát nước
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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

3.1. Cơ sở nghiên cứu, xây dựng Luật điều chỉnh về Cấp, thoát nước:
- Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành

Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực hiện
Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021 - 2025;

- Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 ngày 05/11/2021 của Ủy ban Thường
vụ Quốc hội về triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính
trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ
Quốc hội khóa XV;

- Kế hoạch số 290/KH-UBKHCNMT15 ngày 30/11/2021 của Ủy ban Khoa
học, Công nghệ và Môi trường về triển khai thực hiện Kết luận số 19-
KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án của Đảng, đoàn Quốc hội về Định
hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

- Văn bản số 6860/VPCP-PL ngày 12/10/2022 của Văn phòng Chính phủ
giao Bộ Xây dựng chủ trì, nghiên cứu, rà soát trình Chính phủ Đề nghị
xây dựng Luật Cấp, thoát nước.

Định hướng nội dung Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】Định hướng chính sách trong Dự thảo Luật Cấp, thoát nước

Quan điểm về định hướng chính sách
- Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước,

kiểm soát quá trình đầu tư phát triển cấp thoát nước theo quy hoạch, chiến lược,
định hướng phát triển cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.

- Các nội dung của luật phải bảo đảm đồng bộ với các pháp luật liên quan,
thúc đẩy đầu tư, phát triển, nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về cấp
nước, thoát nước; kiểm soát hoạt động cấp nước, thoát nước theo hướng sản
xuất kinh doanh có điều kiện và chịu sự kiểm soát của Nhà nước.

- Giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tế; khai thác, sản xuất và cung cấp
nước sạch không phụ thuộc vào địa giới hành chính; thực hiện bảo đảm cấp
nước an toàn; thu gom, xử lý nước thải theo lưu vực thoát nước, lưu vực sông;
bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội.

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng
và đầu tư phát triển công trình cấp thoát nước theo hướng thân thiện môi trường,
thích ứng với biến đổi khí hậu.

3.2. Quan điểm về định hướng chính sách, mục tiêu, phạm vi và
đối tượng áp dụng
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【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

Mục tiêu xây dựng Luật
Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ làm công cụ quản
lý, phát triển cấp thoát nước từ định hướng, quy hoạch, đầu tư xây dựng đến
khai thác vận hành nhằm cung cấp nước sạch ổn định, bền vững, bảo vệ môi
trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe con
người, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập
quốc tế. Tăng cường quản lý, đáp ứng khả năng tiếp cận hiệu quả quản lý nhà
nước về cấp thoát nước và bảo đảm quyền được tiếp cận nguồn nước sạch
của người dân, quyền xả thải có kiểm soát.
Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật

- Phạm vi điều chỉnh: Luật Cấp, thoát nước điều chỉnh các hoạt động cấp nước,
thoát nước và xử lý nước thải; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ
chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động cấp nước,
thoát nước và xử lý nước thải.

- Đối tượng áp dụng: Luật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân
trong nước và nước ngoài có hoạt động liên quan đến việc sản xuất, cung cấp
và tiêu thụ nước sạch, thoát nước và xử lý nước thải trên lãnh thổ Việt Nam.

Định hướng chính sách trong Dự thảo Luật Cấp, thoát nước

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】Định hướng các quy định trong Luật Cấp, thoát nước

3.3. Đề xuất các quy định điều chỉnh về thoát nước và XLNT

(1) Đầu tư, xây dựng phát triển hệ thống thoát nước đồng bộ, theo quy hoạch:
Quy định quy hoạch hệ thống thoát nước theo lưu vực sông. Quản lý đầu tư
các dự án thoát nước phù hợp quy hoạch thoát nước, cao độ nền và điều
kiện kinh tế - kỹ thuật cụ thể từng lưu vực. Quy định nguồn lực đầu tư công
trình thoát nước và xử lý nước thải từ nguồn ngân sách (theo tỷ lệ % GDP),
các nguồn lực xã hội khác; Cơ chế tham gia từ nguồn vốn Trung ương, địa
phương, vốn vay và nguồn vốn huy động.

(2) Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước mưa, nước thải và XLNT: Quy định
về mô hình tổ chức quản lý công trình thoát nước, quản lý tài sản, quản trị
HTTN (Đấu thầu quản lý vận hành); Xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa; Quản
lý cao độ nền và chống ngập theo lưu vực, đô thị, khu dân cư; Kế hoạch
thoát nước an toàn; Tái sử dụng nước mưa, tái xử dụng nước thải...

(3) Quản lý dịch vụ thoát nước: Quy định xả thải và trách nhiệm chi trả chi phí
xử lý; trách nhiệm phải đấu nối thoát nước; Quy định về quy chuẩn, tiêu
chuẩn và hợp đồng thực hiện dịch vụ thoát nước.
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※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。
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Đề xuất các quy định điều chỉnh về thoát nước và XLNT

(4) Bảo đảm tài chính trong hoạt động thoát nước và xử lý nước thải: Quy
định về quản lý chi phí, quản lý giá dịch vụ thoát nước, dịch vụ xử lý
nước thải; hướng dẫn phương pháp xác định chi phí, phương pháp định
giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải; hướng dẫn hợp đồng dịch vụ
thoát nước;.

(5) Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thoát nước và xử lý
nước thải: Quy định nội dung quản lý nhà nước về hoạt động thoát nước
từ trung ương đến địa phương. Phân công trách nhiệm quản lý cho Bộ
ngành, UBND các cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ của từng Bộ
ngành, địa phương đối với nước thải sinh hoạt, công nghiệp,...; Quy
định thiết lập và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu công trình thoát nước
và xử lý nước thải.

【機密性２】
※機密性は以下を参考に、適切に変更・表示し、以下の記述を削除してください。また、取扱制限等（例１：関係者限り、例２：公表までの間）については必要に応じて追加してください。

秘密文書相当、機微な個人情報を含む場合は【機密性３】／公開を前提としない場合は【機密性２】（公開前の案の段階なども含む）／公開可能な場合は【機密性１】

Lương Ngọc Khánh
Trưởng phòng Quản lý Thoát nước và xử lý nước thải

Cục Hạ tầng Kỹ thuật – Bộ Xây dựng
Số. 37, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam

luongockhanh@gmail.com; (+84) 943.681.818

Kỹ sư tại Đại học Xây dựng Hà Nội, Việt Nam (2000).
Thạc sĩ tại Đại học Kumamoto, Nhật Bản (2007).

Trân trọng cảm ơn Quý vị đại biểu !

Cục Hạ tầng kỹ thuật
Bộ Xây dựng

Thách thức và giải pháp thoát nước bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu
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KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA ĐÔ THỊ VỚI 
NGẬP LỤT TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU: BÀI HỌC VÀ ĐỀ XUẤT

Vũ Cảnh Toàn, PhD
ISET
Hà Nội, 8/11/2022

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

i‐s‐e‐t.org

THÁCH THỨC ĐỐI VỚI KHU VỰC 
ĐÔ THỊ TRONG BỐI CẢNH BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU
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Bản chất của một số thách thức

• Sự kiện cực đoan có xu thế gia tăng, 
khó dự báo và ko theo quy luật quá khứ

• Tính bất định (uncertainty) cao

• Nhiều nguyên nhân làm gia tăng rủi ro 
và tính dễ bị tổn thương

• Vấn đề mang tính hệ thống và liên 
ngành 

Thiệt hại do các hiểm 
họa thiên tai ngày càng 
gia tăng ?
• Lũ 2011 Bangkok, khoảng 45 

tỷ USD
• Mưa lớn 2011(>150mm/2h) 

Copenhagen 1 tỷ USD

• Đà Nẵng 1500 tỷ VND
• Tổng tài sản có nguy cơ với 

ngập lụt ở Tp HCM trong 
tương lai 650 tỷ USD 

i‐s‐e‐t.org

Tính bất thường, cực đoan của hiểm họa TT

Mực nước biển dâng cao hơn so với dự
báo của IPPC (Rahmstorf et al. 2012; 
Grinsted & Christensen (2021))

3 trận lũ tần suất 0.2% (500 năm) xuất hiện 
3 năm liền ở Houston
Mưa tần suất 1% có thể xuất hiện thường 
xuyên hơn gấp 3 lần ở Houston

Lũ Miền Trung 2020: Lượng mưa 15 ngày: 
1600mm thậm chí 2400mm
Lũ trái mùa 4/2022 – TTH lượng mưa lên 
tới 800mm, thiệt hại 1000 tỷ
Mưa tại Đà Nẵng tháng 10/22: 600mm/6h

Vượt mọi thông số
thiết kế hạ tầng đô thị



359

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị

i‐s‐e‐t.org

Vấn đề không chỉ là biến đổi khí hậu

i‐s‐e‐t.org

Vấn đề không chỉ là biến đổi khí hậu
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Quận Ninh Kiều

Diện tích không gian xanh: 1990-2018 (ha)

Không phải không gian xanh

Đô thị hóa trên vùng trũng thấp có thể làm tăng mức 
ngập ở một số khu vực ở Đà Nẵng  lên đến khoảng 
60cm.

Rủi ro ngập lụt sau bão Harvey ở Tp 
Houston tăng 21 lần do đô thị hóa
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Vấn đề không chỉ là biến đổi khí hậu

Sụt lún đất ở ĐBSCL

Một số nguyên nhân nằm ngoài ranh giới địa lý của các đô thị

i‐s‐e‐t.org

Cách tiếp cận hiện tại và hệ quả
Giải pháp đơn ngành, hạ tầng thiếu đồng bộ, 

Chưa tính tới BĐKH và tính không chắc chắn

Chưa tính đầy đủ các nguyên nhân của vấn đề, tác động tổ hợp của nhiều yếu tố 

Thiếu giải pháp dự phòng, khả năng thích ứng với thay đổi và phương án cho các tình 
huống bất thường
Thông số TK hạ tầng đô thị Hệ quả 
Hệ thống thoát nước:

Mưa thiết kế theo tần suất 
(1%, 5%...) – không tính tới 
BĐKH

Không đủ khả năng đáp ứng mưa 
tương lai có tính đến BĐKH 
(Đông Hà, Ngã Bảy)

Kè: Cao trình hiện tại: 1.55-2.4m
Mực nước lớn nhất tiềm năng 
đến 2050: 2.17-2.53m

Đê/kè: Lũ 5%, khu vực đô thị; 
80 cm nước dâng do bão
Ko tính tới BĐKH 
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Cách tiếp cận hiện tại và hệ quả

Bài học từ Houston  
• San lấp các khu trữ nước để xây dựng
• Xây dựng 7000 ngôi nhà ở khu vực DBTT với lũ 1%
• Tin tưởng vào khả năng kiểm soát lũ bằng giải pháp 

công trình.
• Không có phương án dự phòng

Bài học từ New Orleans 
• Phương án dự phòng tính tới các tình huống cực 
đoan, bất ngờ

• Tiêu chuẩn thiết kế đê chỉ dựa vào số liệu quá khứ
• Phát triển đô thị mới với 170K dân ở khu vực trũng 

sau khi xây đê

Bão Katrina 2005
80% thành phố bị ngập

1300 người chết
Di chuyển 100,000 người
Thiệt hại 40‐50 tỷ USD

i‐s‐e‐t.org

TIẾP CẬN XÂY DỰNG KHẢ NĂNG CHỐNG 
CHỊU VỚI BĐKH CHO ĐÔ THỊ
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Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững, do TTCP phê duyệt năm 2017
Mục tiêu 11. Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu đảm bảo 
môi trường sống và làm việc an toàn…

NQ 120/NQ-CP về việc phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với BĐKH, 2017
… đầu tư hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông theo quy hoạch được TTCP 
phê duyệt, ưu tiên đầu tư trước các công trình có tích hợp thực hiện giải pháp nâng cao 
khả năng chống chịu biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Chiến lược quốc gia về BĐKH, 2011
Giai đoạn 2026-2050: Các nhiệm vụ Chiến lược sẽ được rà soát, điều chỉnh, bổ sung với 
định hướng phát triển mới nhằm xây dựng và củng cố nền kinh tế các-bon thấp có khả 
năng chống chịu và thích ứng cao với các tác động của BĐKH

Đề án Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 
2021 - 2030 
… Phát triển nhà ở vượt lũ, nhà ở có khả năng chống chịu cao với gió bão

i‐s‐e‐t.org

Tiếp cận xây dựng khả năng chống chịu

Khung Khả
năng chống
chịu với BĐKH 
cho khu vực
đô thị

10 thành phố
ở Châu Á
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Tiếp cận xây dựng KNCC

Khung KNCC 
với BĐKH cho 
khu vực đô thị
100 thành phố

Khung đo lường KNCC với lũ lụt
Hơn 100 cộng đồng trên thế giới

i‐s‐e‐t.org

Tiếp cận xây dựng khả năng chống chịu

Phân tích vấn đề và xác định giải 
pháp một cách toàn diện, có tính 

hệ thống

Tính tới các kịch bản khác nhau và 
các tình huống bất thường

Giải quyết các nguyên nhân làm gia 
tăng rủi ro, tính DBTT

Luôn học hỏi và thích ứng với những 
điều kiện mới và coi trọng sự tham 

gia của các bên

PHÒNG 
NGỪA VÀ 

GIẢM 
THIỂU RỦI 

RO

GIẢM 
THIỂU 

THIỆT HẠI 
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Giúp tiết 
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Nhưng chỉ 
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CHO XÂY DỰNG 
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Đặc tính của giải pháp tăng cường KNCC
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Kịp thời Dự phòng Ứng biến Mạnh mẽ

Năng lực theo đặc tính khả năng 
chống chịu

i‐s‐e‐t.org

XÂY DỰNG KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA 
ĐÔ THỊ TRONG BỐI CẢNH BĐKH 
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Mô hình/giải pháp xây dựng KNCC

• Mưa cực đoan xuất hiện 
thường xuyên hơn

• Vượt năng lực của HT 
thoát nước

Việc điều chỉnh tiêu chuẩn kỹ thuật hệ thống thoát nước là cấp 
bách 

KIỂM SOÁT ĐƯỢC TẤT CẢ MỌI TÌNH HUỐNG là KHÔNG 
KHẢ THI NHƯNG CÓ THỂ KIỂM SOÁT/GIẢM THIỂU THIỆT 
HẠI

Cần tiếp cận một cách toàn diện, có tính hệ thống để xác định 
và giải quyết các nguyên nhân – khí hậu/tự nhiên/và con người 
– quy hoạch

Tính tới các giải pháp bổ trợ (ví dụ như Hạ tầng xanh)

Tăng cường năng lực, nhận thức cho người dân, doanh 
nghiệp… và cải thiện hệ thống cảnh báo sớm

Có kế hoạch dự phòng, kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp

i‐s‐e‐t.org

Mô hình/giải pháp xây dựng KNCC

Hệ thống thoát nước chính

Lượng nước 
mưa cần thoát 

(mưa cực đoan) 

Phát triển hạ tầng xanh hỗ trợ giảm ngập: linh hoạt, đa mục tiêu, lợi 
ích/chi phí cao 

Giải pháp Hạ tầng xanh/thoát 
nước bền vững

Hạ tầng 
xanh

Hệ thống 
thoát 

nước bền 
vững

Thành 
phố bọt 

biển

Thực 
hành tốt 
về quản 
lý (thoát 
nước)
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ế hoạch quản lý mưa cực đoan của
hành phố Copenhagen, Đan Mạch

Trước 2011: hệ thống cống thoát nước

Sau 2011:
- Xây dựng kế hoạch tích hợp, liên ngành 
- Tính toán/đánh giá lại toàn bộ hệ thống thoát 

nước
- Kết hợp hệ thống cống và hạ tầng xanh
- Kế hoạch ứng phó tình huống khẩn cấp 

Phương án Hệ thống thoát nước truyền thống + kết hợp hạ tầng xanh hiệu quả 
gấp đôi (về chi phí/lợi ích) so với phương án truyền thống

Tiết kiệm 200 triệu USD; Tăng 10% giá trị bất động sản
Người dân khu vực có HTX hoạt động thể chất tăng gấp 3.3 lần
Kế hoạch/giải pháp cần được cập nhật và thích ứng với thay đổi

Nếu không làm gì: thiệt hại hàng năm ước tính 60-90 triệu USD

i‐s‐e‐t.org
Enghave Park
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25%

Stockholm

Giải pháp hạ tầng
xanh để tăng
thấm, thu gom
nước được áp
dụng ở hầu hết
các tuyến
đường/vỉa hè

Mưa tần suất 1%

i‐s‐e‐t.org

ạ tầng xanh hỗ trợ giảm ngập tại Stockholm, 
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i‐s‐e‐t.orgQuy hoạch tổng thể hạ tầng xanh, thành phố Udon Thani, Thailand
Nguồn: studioOCA

i‐s‐e‐t.org

Mô hình/giải pháp xây dựng KNCC
Hạ tầng xanh trong việc hỗ trợ giảm ngập cho Tp Ngã Bảy
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Lập kế hoạch theo kịch 
bản và triển khai từng 
bước tùy theo diễn 
biến của BĐKH
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Kết luận & đề xuất
• Kiểm soát thiệt hại thay vì kiểm soát thiên tai

• Tích hợp vấn đề rủi ro và tiếp cận KNCC vào quy hoạch và xây dựng hạ tầng đô thị

• Áp dụng tiếp cận hệ thống – liên ngành: quản lý rủi ro theo vùng/lưu vực sông

• Xác định rõ và giải quyết nguyên nhân gốc rễ của tình trạng dễ bị tổn thương/thiệt hại (Hạ tầng 
xanh, tiếp cận hệ thống)

• Tính tới các kịch bản hiểm họa/BĐKH khác nhau; có phương án dự phòng cho các tình huống bất 
thường, kịch bản xấu nhất – đa thiên tai/tác động đồng thời của nhiều hiểm họa (lũ ở Miền Trung 
10/2020)

• Đảm bảo tính linh hoạt và có thể điều chỉnh/thích ứng của các giải pháp (Hạ tầng xanh)

• Cập nhật quy chuẩn, quy phạm kỹ thuật liên quan đến hạ tầng đô thị 

• Cơ chế tài chính!

i‐s‐e‐t.org

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

Vũ Cảnh Toàn, toanvu@i-s-e-t.org; vucanhtoan.env@gmail.com

Institute for Social and Environmental Transition-Vietnam
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THIÊN TAI VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Nguyễn Huy Dũng, 
Chuyên gia cao cấp về quản lý rủi ro thiên tai, Ngân hàng Thế giới 

Lưu ý: Bài tham luận phần lớn tổng hợp các trích dẫn và kết quả nghiên cứu của Ngân 
hàng Thế giới và các đối tác về thiên tai và phát triển đô thị thích ứng, bền vững trên thế giới và 
Việt Nam trong những năm gần đây. Tác giả cũng đưa thêm một số quan điểm của cá nhân tác 
giả bên cạnh các nhận xét và khuyến nghị được trích ra từ các nghiên cứu đó. Những bạn đọc 
quan tâm và mong muốn có thêm các thông tin chi tiết hoặc thảo luận về phương pháp, cũng 
như kết quả của các nghiên cứu trên, có thể trực tiếp bấm vào các đường link ghi trong bài tham 
luận hoặc liên hệ với tác giả của bài tham luận.

LỜI MỞ ĐẦU

Thiệt hại do thiên tai đang gia tăng, và bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy biến đổi khí 
hậu đang làm gia tăng xác suất xảy ra các đợt thiên tai khốc liệt hơn. Về mặt chính trị, biến đổi 
khí hậu luôn được viện dẫn như một lực lượng ngoại sinh được cho là có thể gây ra những thảm 
họa ngoài tầm ảnh hưởng của các nhà quy hoạch và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, các 
mô hình đô thị hóa và phát triển không gian hiện nay trên thực tế lại được xác định là những yếu 
tố chính gia tăng mức độ phơi nhiễm và tính dễ bị tổn thương của con người, các hoạt động dân 
sinh, kinh tế và tài sản của họ trước các cú sốc khí hậu.

Một nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới cho thấy từ năm 1985 đến năm 2015, 
các khu đô thị trên khắp thế giới đã tăng lên hơn 85%. Trong cùng thời kỳ, các khu đô thị đó 
lại chịu mức độ nguy hiểm do lũ lụt gia tăng lên đến 122%. Thay vì thích ứng trước các cú sốc 
hiểm họa khí hậu, nhiều đô thị trên thế giới lại đang tiếp tục gia tăng mức độ phơi nhiễm và tính 
dễ bị tổn thương của họ1.

Kể từ khi bắt tay vào cải cách kinh tế toàn diện (Đổi Mới) hơn 30 năm trước, Việt Nam 
đã trở thành một trong những câu chuyện phát triển thành công lớn trên thế giới. Nền kinh tế 
quốc gia đã duy trì được tăng trưởng nhanh, ổn định và rộng khắp, cải thiện phúc lợi ấn tượng 
cho đại đa số người dân. Thành công này của Việt Nam có đóng góp không nhỏ của quá trình 
đô thị hóa mạnh mẽ với tỷ lệ dân số sống ở khu vực thành thị tăng từ dưới 20% năm 1986 lên 
trên 36% hiện nay.2

Tuy nhiên, trong những năm gần đây hầu hết các đô thị của Việt Nam, từ thành phố nhỏ 
đến thành phố lớn, bất kể ở vùng núi, vùng đồng bằng hay ven biển đều đối mặt với ngập lụt 
cùng với các vấn đề khác như tắc đường, nước thải, rác thải và ô nhiễm môi trường nước và 
không khí… Với các đô thị có tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa cao hiện đang phải đối mặt với 
các rủi ro do lũ lụt/ngập lụt cao hơn so với các khu vực có tốc độ tăng trưởng thấp. Khoảng 27% 
khu vực có mức tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa thấp ước tính sẽ chịu ảnh hưởng của lũ với 
chu kỳ xuất hiện 100 năm, so với khoảng 50% của khu vực có mức tăng trưởng cao.3

Đô thị hóa sẽ tiếp tục là một đặc điểm quan trọng trong phát triển của Việt Nam, nhưng 
tại ngã rẽ quan trọng này, các nhà hoạch định và thực thi chính sách cần phải làm gì để đô thị 
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hóa có thể hỗ trợ lộ trình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực để 
đảm bảo hiệu quả và bền vững hơn? Để trả lời được câu hỏi này, các nhà hoạch định và thực hiện 
chính sách cần hiểu rõ hơn quỹ đạo đô thị hóa và không gian hiện tại của quốc gia, đồng thời nắm 
bắt được các tác động tiêu cực của quá trình đô thị hóa trước những sự kiện thiên nhiên. Để từ 
đó có cách tiếp cân và hành động toàn diện mang tính phối hợp tốt hơn nhằm thực hiện lộ trình 
tốt hơn cho tương lai.

ĐÔ THỊ VIỆT NAM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN4

Việt Nam đang bước lên nấc thang thịnh vượng quốc tế trong khi gần như xóa bỏ được tình 
trạng nghèo đói cùng cực và tránh được tình trạng bất bình đẳng phổ biến về không gian giữa 
các vùng của quốc gia. GDP thực theo đầu người đã tăng hơn 4,5 lần kể từ năm 1990, trong khi 
tỷ lệ dân số có tình trạng nghèo cùng cực đã giảm từ xấp xỉ 53% năm 1992 xuống chỉ còn 2% 
năm 2016.

Cho tới gần đây, một phần của thành công này là nhờ quá trình đô thị hóa nhanh chóng, khi 
tỷ lệ dân số Việt Nam sống ở các thị trấn và thành phố tăng từ mức dưới 20% năm 1986 lên trên 
36% hiện nay. Nhờ tập trung dân số, kỹ năng và hoạt động kinh tế ở khu vực thành thị, đô thị hóa 
đã giúp thúc đẩy sự thịnh vượng thông qua thị trường lao động đông đúc hơn, lan tỏa ý tưởng 
giữa doanh nghiệp và người dân, và tạo ra mạng lưới các nhà cung cấp trong nước.

Hình 1. Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực

Sau khi bắt đầu công cuộc Đổi Mới vào năm 1986, tốc độ đô thị hóa dân cư của Việt Nam 
đã tăng mạnh (hình 1). Mặc dù từ năm 1980 đến 1986, tốc độ tăng tỷ lệ dân số Việt Nam sống 
ở khu vực thành thị là 0,3%/năm, tốc độ tăng này đã lên mức 0,9%/năm trong giai đoạn 1986- 
1990 trước khi đạt đỉnh 2,2%/năm từ 2000 đến 2010. Mặc dù tăng tốc như vậy, tốc độ đô thị hóa 
của Việt Nam cho tới gần đây vẫn thấp hơn các nước đang phát triển ở khu vực còn lại của Đông 
Á và Thái Bình Dương (EAP). Ngay cả khi đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất, tốc độ đô thị hóa 
của Việt Nam vẫn thấp hơn 0,6 điểm phần trăm so với phần còn lại của khu vực.

Nền tảng của tốc độ đô thị hóa đặc biệt của Việt Nam là sự xuất hiện của cơ cấu đô thị hóa 
và công nghiệp hóa theo hai cấp khá đặc thù. Cấp độ 1 bao gồm hai động lực kinh tế kép là Hà 
Nội và TP HCM và các vùng kinh tế tương ứng, vùng Đồng bằng sông Hồng bao quanh Hà Nội 
và vùng kinh tế Đông Nam bộ lấy TP HCM làm trung tâm. Năm 2014, hai vùng này có tổng số 
35,2 triệu người sinh sống, tương đương 38,9% dân số Việt Nam, và cùng nhau chiếm ưu thế 
vượt trội trong bức tranh kinh tế Việt Nam. Hai vùng này chiếm trên 70% việc làm phi nông 
nghiệp quốc gia và gần 75% nguồn thu của các doanh nghiệp phi nông nghiệp trong nước năm 
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2016. Ngược lại, các vùng cấp độ 2 của Việt Nam có mật độ dân số đô thị và việc làm phi nông 
nghiệp tương đối thấp. Mặc dù vậy, những vùng này, với tài nguyên và tiềm lực kinh tế chênh 
lệch nhau vẫn có tới trên 55 triệu dân. Những vùng này có bức tranh định cư đô thị không đồng 
nhất, bao gồm từ những thành phố tương đối lớn, hay đô thị cấp hai, như Đà Nẵng và Cần Thơ, 
cho đến những thành phố trực thuộc tỉnh, và các thị trấn và thị tứ nằm rải rác.

Hình 2. Tổng diện tích đất đô thị Việt Nam tăng trưởng mạnh từ 2010

Các khu vực “đô thị” của Việt Nam đã mở rộng nhiều hơn bốn lần trong bảy năm từ 2010 
đến 2017 so với mức mở rộng trong 14 năm trước, từ 1996-2010 (hình 2).

Mặc dù Việt Nam đã có được một số thành quả trong chuyển đổi cấu trúc, nhưng chưa gặt 
hái được đầy đủ  lợi ích của đô thị hóa và mật độ gắn với đô thị hóa. Việc đó đòi hỏi phải quản lý 
hiệu quả tình trạng phi kinh tế do tích tụ, đồng thời các tác động tiêu cực (như ùn tắc, ô nhiễm 
nguồn nước và môi trường sống, ngập lụt…) phát sinh từ áp lực dân số đô thị đối với hạ tầng, 
dịch vụ cơ bản, đất đai, nhà ở và môi trường. Điều đó sẽ giúp cho đô thị phát triển an toàn hơn 
do số lương lượng tội phạm ít hơn, mật độ xanh cao hơn, quãng đường phương tiện lưu thông 
ngắn hơn và giảm sử dụng năng lượng.

Hình 3. Ưu thế tích tụ của cấp độ 1 đã giảm trong giai đoạn 2011-2016

Có thể thấy bằng chứng về ảnh hưởng ngày càng tăng của các tác động tiêu cực, chẳng 
hạn như ở Hà Nội. Số lượng xe hơi đăng ký tại Hà Nội tăng thêm 179% và số lượng xe máy 
tăng thêm 85% từ năm 2006 đến 2011. Mặc dù quãng đường phương tiện lưu thông không tăng 
với cùng tỷ lệ, thực trạng đầu tư không đủ cho hệ thống đường bộ và phương tiện giao thông 
công cộng thay thế, cũng như yếu kém trong quản lý thực hiện qui hoạch phát triển đô thị và 
giao thông, đã góp phần làm gia tăng tắc nghẽn giao thông. Có thể thấy thêm rằng 80% nước 
thải của Hà Nội bị xả trực tiếp ra sông do thiếu kết nối với hệ thống thoát nước và thu gom nước 
thải và không đủ năng lực xử lý nước thải. Do đó, khoảng một nửa dân số thành phố sống trong 
các khu vực được phân loại là “ô nhiễm nặng”. Trong khi đó, chỉ một phần tư diện tích Hà Nội 
có hệ thống thoát nước hoạt động đầy đủ, và do hình thái mưa của thành phố và thiếu hạ tầng 
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xanh, đã góp phần gây ngập lụt thường xuyên. Về chất lượng không khí, mặc dù chưa tới mức 
độ của một số thành phố châu Á khác, các thành phố Việt Nam phải chịu đựng không khí kém 
chất lượng, thể hiện ở mức bụi siêu mịn – đặc biệt là PM 2.5 –vượt tiêu chuẩn an toàn về không 
khí của Tổ chức

Y tế Thế giới. Năm 2013, tổng chi phí phúc lợi liên quan đến ô nhiễm ước lên tới 5,2% GDP 
quốc gia.

Do việc quản lý phi kinh tế do tích tụ và giảm thiểu các tác động tiêu cực kém hiệu quả ở các 
đô thị của Việt Nam, năng suất lao động của vùng cấp độ 1, bao gồm Hà Nội và TP HCM, cao 
hơn các vùng cấp độ 2 khoảng 20% vào năm 2011, nhưng sau đó đã giảm đáng kể, và mức chênh 
chỉ còn dưới 14% vào năm 2016 (hình 3). Mặc dù xét về tỷ lệ thì mức chênh này vẫn thể hiện lợi 
thế khá lớn, nhưng nếu tốc độ sụt giảm lợi ích thu được từ mật độ vẫn tiếp tục duy trì như vậy, 
ưu thế tích tụ của cấp độ 1 sẽ giảm xuống dưới 5% vào năm 2030.

THIÊN TAI VÀ TÁC ĐỘNG5

Là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, các tỉnh và thành phố 
của Việt Nam đang đứng trước các rủi ro lớn. Bão, nước dâng do bão, lũ sông, sạt lở bờ sông, 
bờ biển, hạn hán, xâm nhập mặn là các loại hình thiên tai đã quá quen thuộc với người dân. Bất 
chấp các rủi ro do thiên tai, khu vực ven biển vẫn đang trên đà phát triển, cung cấp sinh kế cho 
dân số khu vực đô thị và nông thôn ngày càng tăng. Các ngành kinh tế đang trên đà tăng trưởng 
bao gồm nông nghiệp hiện đại quy mô lớn, nuôi trồng thủy sản, du lịch, sản xuất, dịch vụ, thương 
mại hàng hải quốc tế. Khu vực ven biển là động lực chính cho phát triển kinh tế xã hội của Việt 
Nam. Tuy nhiên tốc độ đô thị hóa mạnh, tăng trưởng kinh tế nhanh trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu đồng nghĩa với việc rủi ro thiên tai sẽ gia tăng trong tương lai.

Thiệt hại do thiên tai ở Việt Nam là rất lớn. Ước tính thiệt hại tài sản là khoảng 2,7 tỷ đô 
la hàng năm. Tuy nhiên, tổn thất tài sản không phải là toàn bộ bức tranh. Khi tài sản bị hư hại, 
người dân mất đi nguồn thu nhập và ảnh hưởng đến đời sống của họ. Những tác động trên đặc 
biệt nghiêm trọng đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp, những người sống ở khu vực rủi ro 
cao, trong những căn nhà không kiên cố, và không tiếp cận được những hỗ trợ để phục hồi sau 
thiên tai. Mô hình toán được xây dựng trong “Báo cáo không thể phá vỡ” của Ngân hàng Thế 
giới có tính đến các yếu tố trên để tính toán khả năng phục hồi kinh tế xã hội và ước tính thiệt 
hại thực tế hàng năm của Việt Nam vào khoảng 11 tỷ đô la.

Hình 4. Tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa diễn ra không cân đối ở các khu vực có rủi ro cao.
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Với khoảng 28% trên tổng số đường bờ biển dài hơn 3.000km là khu đô thi và dân cư tập 
trung, ước tính có khoảng 11,8 triệu người dân khu vực ven biển và 4,9 triệu người khu vực 
đồng bằng ven sông đang gặp rủi ro cao do lũ lớn và hơn 35% khu dân cư đang nằm trong vùng 
có nguy cơ sạt lở. Rủi ro do lũ đối với các khu vực phát triển hơn sẽ cao gấp đôi so với các khu 
vực phát triển kém hơn (hình 4). Các tỉnh ở đồng bằng sông Hồng và sông Cửu Long có tiêu 
chuẩn bảo vệ trước lũ cao, nhưng đối với các tỉnh ven biển thì không, đa số người dân ở đây 
phải chịu tác động của lũ.

Mỗi năm, ngành nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, du lịch và công nghiệp sẽ bị thiệt hại 
khoảng 852 triệu đô la Mỹ (tương đương 0,5% GDP cả nước) và 316.000 lao động bị mất việc 
do ảnh hưởng của lũ sông và lũ ven biển. Các dịch vụ công thiết yếu cũng đang đứng trước rủi 
ro cao, như 26% các bệnh viện công và trung tâm y tế, 11% các trường học phải đối mặt với rủi 
ro ngập lụt từ biển, làm gián đoạn khả năng cung cấp dịch vụ thiết yếu trong giai đoạn người dân 
đang cần nhất. Ngoài các dịch vụ công thiết yếu trên, hàng năm bão lũ gây ngập lụt và thiệt hại 
khoảng 144 triệu đô la Mỹ đến cơ sở hạ tầng giao thông vận tải và 330 triệu đô la Mỹ đối với cơ 
sở hạ tầng năng lượng. Cơ sở hạ tầng thiếu kiên cố và khả năng chống chịu yếu sẽ ảnh hưởng 
đến hoạt động của doanh nghiệp và gây thiệt hại khoảng 280 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Ngoài 
ra Biến đổi khí hậu được dự báo sẽ làm gia tăng các rủi ro do thiên tai như: Lũ, hạn hán, sạt lở, 
xâm nhập mặn vốn đã phổ biến ở Việt Nam. Với kịch bản biến đổi khí hậu cao, mực nước biển 
dự kiến sẽ tăng 30cm vào năm 2050 và 70cm vào năm 2100. Mức độ rủi ro do lũ của khu vực 
đô thị dự kiến sẽ tăng lên 7%, ảnh hưởng đến thêm 4,5 triệu người ở khu vực ven biển.

Ước tính thiệt hại do thiên tai gây ra cho con người, đô thị và các ngành kinh tế, hạ tầng 
cơ sở và dịnh vụ thiết yêu được tóm tắt tại hình 5. Một vài thông tin phân tích chi tiết hơn về ước 
tính sự tác động và thiệt hại của thiên tai cho con người và một số hoạt động kinh tế liên quan 
đến phát triển đô thị được tóm tắt dưới đây:

Hình 5. Tóm tắt rủi ro thiên tai cho các ngành kinh tế và dịch vụ
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Đối với đô thị: Tăng trưởng kinh tế và phát triển các đô thị mới diễn ra nhanh ở các khu 
vực có rủi ro cao  trước lũ

Hình 6. Việt Nam đứng cao trên thế giới về phát triển các khu định cư mới tại những 
vùng có rủi ro cao trên thế giới (số liệu 1985 – 2015)

Việt Nam là 1 trong 3 nước có sự phát triển, mở rộng định cư mới trên các vùng đất có 
rủi ro thiên tai cao trên thế giới (hình 6)6. Do các vị trí an toàn và có khả năng tạo ra thu nhập 
cao đều đã được sử dụng, các dự án phát triển mới buộc phải sử dụng đất ở dưới mức tối ưu. Xu 
hướng này có nghĩa là người dân phải chuyển đến các khu vực mà trước đây họ tránh không ở, 
do khoảng cách xa so với trung tâm hay do đây là khu vực rủi ro trước thiên tai. Do đó, nếu các 
nhà máy hay khu dân cư hiện tại đang chịu rủi ro trước thiên tai thì ở các khu vực mới, mức rủi 
ro còn cao hơn.

Hình 7. Tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa tập trung ở các khu vực có rủi ro cao trước 
thiên tai
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Tình hình trên có thể thấy ở Đà Nẵng, nơi các dự án nhà ở mới đang mọc lên như nấm ở 
các khu vực đất trũng hoặc trước kia là nơi thoát lũ. Người dân ở các khu định cư mới thường 
phải đối mặt với các nguy hiểm mới, và thường là lao động mới chuyển đến gần đây từ các 
huyện sâu trong đất liền. Năng lực thoát nước của thành phố giảm dẫn đến nước lũ phải chảy 
qua các nơi khác và dẫn đến ngập lụt cục bộ.7 Tổn thất tài sản ước tính do thiên tai gây ra tại Đà 
Nẵng là khoảng 43,2 triệu đô la một năm.8

Thách thức trên không chỉ cho riêng Đà Nẵng mà có thể thấy ở hầu khắp các khu vực khác 
ven biển. Các khu vực với tốc độ tăng trưởng và đô thị hóa cao đang phải đối mặt với các rủi ro 
do lũ nhiều hơn so với các khu vực có tốc độ tăng trưởng thấp (Hình 7). Ước tính khoảng 27% 
khu vực có mức tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa thấp ước tính sẽ chịu ảnh hưởng của lũ với 
chu kỳ xuất hiện 100 năm, so với khoảng 50% của khu vực có mức tăng trưởng cao.

Đối với công nghiệp: Hoạt động công nghiệp đang gia tăng nguy cơ thiên tai ở khu vực 
ven biển

Công nghiệp là một phần ngày càng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Năm 2016, 
ngành công nghiệp và xây dựng chiếm 1/3 GDP (Tổng cục Thống kê 2018). Trong cùng năm 
đó, 325 khu công nghiệp, địa điểm của nhiều công ty công nghiệp đã tiếp nhận lũy kế tới 110 
tỷ đô la Mỹ đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo ra 100 tỷ đô la Mỹ doanh thu xuất khẩu và 2,9 triệu 
việc làm (Ban thư ký ASEAN và Hội nghị LHQ về thương mại và phát triển 2017). Nếu tăng 
trưởng gần đây tiếp tục duy trì, ngành sẽ đóng góp 40% GDP vào năm 2030, phù hợp với mục 
tiêu phát triển công nghiệp của Chính phủ.

Hình 8: Các khu công nghiệp ở sông Hồng và sông Cửu Long chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của lũ lụt ven biển
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Trước tác động của thiên tai, ước tính thiệt hại trung bình hàng năm đối với tài sản công 
nghiệp lên tới khoảng 264 triệu đô la Mỹ. Với tài sản công nghiệp chiếm 18% tổn thất tài sản trực 
tiếp quốc gia nhưng chỉ chiếm 12% tổng tài sản, ngành này dường như bị ảnh hưởng một cách 
không cân xứng. Tổn thất ở khu vực duyên hải miền trung và ở hai khu vực đô thị chính đặc biệt 
đáng kể, như trong hình 8.9

Đối với du lịch: Du lịch rất quan trọng đối với nền kinh tế ven biển Việt Nam, nhưng phải 
chịu tác động của thiên tai

Từ năm 2007 đến 2017, lượng khách quốc tế du lịch đến Việt Nam tăng gấp ba vào khoảng 
12,9 triệu và khách nội địa tăng gấp bốn lần lên 73,2 triệu.6 Trong năm 2017, du lịch đã đóng 
góp 10,3 tỷ đô la Mỹ (9,4%) vào GDP quốc gia và tạo công ăn việc làm cho khoảng 2,5 triệu lao 
động (Hiệp hội Du lịch và Lữ hành thế giới 2018). Các khách sạn và nhà hàng sử dụng nhiều 
lao động nông thôn và có trình độ thấp, việc phát triển ngành du lịch mang lại lợi ích không nhỏ 
cho người dân có thu nhập thấp (Norman 2014).

Hình 9. Tác động của lũ sông và lũ biển đến ngành du lịch

Khoảng 3% GDP quốc gia (5 tỷ đô la Mỹ) và 753.000 công nhân làm việc trực tiếp trong 
lĩnh vực du lịch được ước tính sẽ bị ảnh hưởng bởi 1 trận lũ lụt với chu kỳ xuất hiện 100 năm. 
Lũ lụt ven biển có cùng cường độ sẽ có sức ảnh hưởng bằng một nửa tới kinh tế (2,7 tỷ đô la 
Mỹ, 1,6% GDP quốc gia và 409.000 công nhân). Điều này chủ yếu là do phần lớn các khu nghỉ 
dưỡng và khách sạn nằm ở khu vực dễ bị tổn thương từ bão lũ (60 % tất cả các khách sạn nằm 
giữa tỉnh Nghệ An và Ninh Thuận) (Hình 9). Ngoài ra sạt lở bờ sông và bờ biển cũng đang ảnh 
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hưởng đến khoảng 22% đóng góp của du lịch trên GDP, tương đường khoảng 3,6 tỷ đô la Mỹ 
mỗi năm. Mức độ sạt lở hiện tại ảnh hưởng đến 23% lao động trực tiếp làm việc trong ngành du 
lịch, hoặc tổng cộng 556.000 việc làm. 46% khách sạn ở các tỉnh ven biển nằm trong phạm vi 
5km tính từ đường bờ biển. Bên cạnh các mối đe dọa đối với các cơ sở lưu trú, thiên tai còn gây 
ra hậu quả nghiêm trọng trên toàn ngành, làm giảm lượng khách du lịch, dẫn đến giảm doanh 
thu trên số phòng cũng như các mặt hàng bán lẻ liên quan đến du lịch dù rất khó để định lượng 
mức độ thiệt hại kinh tế của các tác động này, nhưng có thể nói GDP ngành du lịch và việc làm 
bị đe dọa trước các tác động tiêu cực của lũ lụt.

CÁC HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT

Một mặt, trong ba thập kỷ kể từ khi Đổi Mới, chính sách về không gian của Việt Nam đã 
có thành công đáng kể, tạo ra tăng trưởng kinh tế trên diện rộng và ổn định, cải thiện công bằng 
về không gian và gần như xóa bỏ được nghèo đói cùng cực, đồng thời hạn chế sự xuất hiện của 
khu ổ chuột tại các trung tâm đô thị lớn.10. Mặt khác, tăng trưởng kinh tế và nhân khẩu học đi 
cùng với việc di cư từ các khu vực nông thôn ra thành thị, dẫn đến các khu dân cư và khu công 
nghiệp mới mọc lên, mở rộng các thành phố, thị trấn và các khu định cư - thường là ở những 
khu vực có nguy cơ rủi ro cao.11

Dù đã đạt được các bước đáng kể, các biện pháp quản lý rủi ro thiên tai của Việt Nam 
hiện vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu về tăng trưởng kinh tế và phát triển đô thị. Hai phần ba hệ 
thống phòng chống lũ ở Việt Nam, trải dài trên 2.659 km, chưa đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn 
theo qui định. Ở nhiều tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao, hệ thống đê vẫn còn thấp hơn 
nhiều so với tiêu chuẩn đề ra. Các biện pháp dựa vào tự nhiên không được đánh giá cao trong 
việc tăng cường khả năng chống chịu của các đô thị, cũng đang chịu áp lực ngày càng tăng do 
phát triển và khai thác quá mức.

Việt Nam cần phải hành động ngay để đảm bảo tốc độ tăng trưởng trong tương lai trước 
các rủi ro thiên tai. Cần có kế hoạch hành động phù hợp để cân bằng giữa rủi ro và cơ hội phát 
triển. Với đà tăng trưởng hiện nay, ở khu vực có rủi ro cao, thiệt hại do thiên tai vẫn tăng, trừ khi 
các hoạt động phát triển phải có khả năng chống chịu và lồng ghép các rủi ro. Nếu chậm triển 
khai các hoạt động thêm 10 năm thì nền kinh tế khả năng sẽ phải chịu thiệt hại thêm 4,3 tỷ 
đô la Mỹ do thiên tai.12

Trong điều kiện các hiểm họa thiên nhiên ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu, các nỗ 
lực giảm nhẹ rủi ro lũ lụt hiệu quả phải dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về các yếu tố góp phần khác 
nhau vào rủi ro lũ lụt. Chúng có thể bao gồm gia tăng các mối nguy (ví dụ do biến đổi khí hậu), 
gia tăng mức độ phơi nhiễm với các mối nguy (do mở rộng các khu định cư có nguy cơ) và gia 
tăng khả năng bị tổn thương do các cú sốc (ví dụ, do các tiêu chuẩn xây dựng hoặc hệ thống bảo 
trợ xã hội không đầy đủ). Những phát hiện trên có ý nghĩa cụ thể đối với các nhà quy hoạch đô 
thị và các nhà hoạch định chính sách. Ở những khu vực đã có mức độ ngập lụt cao, việc đầu tư 
cho công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai là rất quan trọng để giảm thiểu thiệt hại; ví dụ, 
thông qua hệ thống cảnh báo sớm, quy trình sơ tán, bảo hiểm, bảo trợ xã hội và trang bị thêm 
cơ sở hạ tầng. Ở những khu vực, nơi mức độ ngập lụt vẫn còn thấp nhưng đang gia tăng nhanh 
chóng, việc điều chỉnh lại các kế hoạch sử dụng đất và đô thị hóa sẽ là điều cần thiết, cùng với 
việc rà soát và cải cách các quy hoạch xây dựng và quy hoạch cơ sở hạ tầng được thông báo về 
rủi ro. Mặc dù khan hiếm đất đai và hạn chế về địa lý có thể dẫn đến việc không thể tránh khỏi 
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việc định cư trong các vùng lũ lụt, nhưng điều này đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận các hệ 
thống phòng chống lũ lụt và các biện pháp ứng phó với thiên tai để có thể phát triển kinh tế xã 
hội một cách linh hoạt.13

Có 6 lĩnh vực, chính phủ Việt Nam có thể xem xét để nâng cao năng lực quản lý và giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai, đồng thời tăng cường khả năng thích ứng của các đô thị (hình 10):

Hình 10. Các giải pháp khuyến nghị

1. Thiết lập và tăng cường hệ thống quản lý và sử dụng dữ liệu và công cụ ra quyết định 
tích hợp. Hiện  nay các thông tin về thiên tai, kinh tế và xã hội được quản lý rời rạc và không 
thống nhất. Các thông tin lại có độ chính xác thấp và không đồng đều ở các ban ngành và các 
tỉnh, thành phố trong cả nước. Ngoài ra thông tin lại không được chia sẻ một cách có hệ thống 
và kịp thời phục vụ công tác qui hoạch, xây dựng chính sách và quyết định đầu tư. Do vậy công 
tác đánh giá rủi ro hiện nay chỉ mang tính cục bộ, phục vụ một vài dự án liên quan đến quản 
lý thiên tai và không được cập nhật thường xuyên. Để quản lý rủi ro hiệu quả, các nhà hoạch 
định chính sách cần có thông tin cập nhật. Hạn chế thông tin có thể làm gia tăng rủi ro vượt mức, 
trong khi thị trường đất đai kém hiệu quả lại có thể cho phép khu đất an toàn hơn không phát 
triển, trong khi các khu vực rủi ro lại được phát triển.Việc thiết lập hệ thống thông tin quản lý 
rủi ro thiên tai tích hợp chi tiết, có hệ thống ở cấp Trung ương và địa phương đóng vai trò quan 
trọng trong việc đưa ra các quyết định dựa trên  phân tích tích hợp trong việc lập và thực hiện 
quy hoạch phát triển độ thị, cũng như quyết định đầu tư các cơ sở hạ tầng đô thị. Việc phân tích 
rủi ro thiên tại phải được thực hiện và cập nhật thường xuyên nhằm cung cấp kịp thời các thông 
tin rủi ro cho các nhà hoạch định và triển khai thực hiện chính sách.

2. Cải thiện quy hoạch và quy định sử dụng đất với phương pháp tiếp cận “Water Sensitive”. 
Mức độ rủi ro trong phát triển đô thị phụ thuộc vào địa lý, xu hướng kinh tế xã hội và các yếu tố 
thể chế và quản lý, chẳng hạn như các hạn chế về quy hoạch. Mở rộng đô thị mật độ thấp và công 
nghiệp hóa nông thôn đang chiếm chỗ của các khu vực tự nhiên và đất nông nghiệp, gây sức ép 
đối với hệ sinh thái và khiến nhiều người dân và tài sản phải chịu rủi ro thiên tai. Tình trạng này 
đặt ra thách thức đáng kể đối với tiến trình đô thị hóa thích ứng trong tương lai của Việt Nam. Do 
vậy, việc phân tích và tích hợp các rủi ro thiên tai tiềm tàng và các tác động cần phải được thực 
hiện đầy đủ trong tất các các bước lập hay điều chỉnh qui hoạch và sử dụng đất đai, cũng như 
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thực hiện và ra quyết định đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng hay các dự án phát triển. Việc phân 
tích rủi ro cần được thực hiện một cách tổng thể và chiến lược theo lưu vực sông.

3. Tăng khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng. Các tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn 
an toàn của các công trình cơ sở hạ tầng đang phải cập nhật thường xuyên để đáp ứng với nhu 
cầu tăng nhanh về phát triển cơ sơ hạ tầng. Tuy nhiên lại không được xây dựng và áp dụng một 
cách thống nhất và có hệ thống ở các ngành xây dựng cở sở hạ tầng khác nhau. Tương tự, quy 
hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng không tính đến các mức độ chống chịu, ví dụ, bằng việc xác định 
các tuyến đường liên kết huyết mạch sẽ tăng cường khả năng chống chịu và năng lực hoạt đọng 
trên toàn hệ thống. Các dự án phát triển tư nhân không đánh giá rủi ro và tác động thiên tai và 
môi trường, khiến các khu dân cư mọc lên ở các khu vực dễ xảy ra thiên tai, làm tăng mức độ 
rủi ro trước thiên tai. Để hướng các dự án phát triển mới vào các khu vực an toàn thì kế hoạch 
xây dựng các cơ sở hạ tầng phải phù hợp với quy hoạch không gian tổng thể có lồng ghép các 
nội dung rủi ro thiên tai. Đồng thời các nhà hoạch định chính sách cần tăng cường năng lực của 
các công trình thiết yếu bằng việc tích hợp các thông tin rủi ro vào quy trình lập kế hoạch, thiết 
kế và duy tu bảo dưỡng của các dự án phát triển cơ sở hạ tầng. Khuyến khích các doanh nghiệp 
xây dựng kế hoạch kinh doanh liên tục để có phương án ứng phó kịp thời, tiếp tục hoạt động và 
góp phần phục hồi nhanh khi thiên tai làm gián đoạn cơ sở hạ tầng.

4. Áp dụng tối đa các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Ở Việt Nam, hệ sinh thái giữ vai 
trò quan trọng nhưng thường không được đánh giá cao trong việc tăng cường khả năng chống 
chịu và thích ứng với thiên tai. Từ các vùng đất ngập nước, ao hồ tự nhiên ven sông đến các cồn 
cát, rừng ngập mặn và rạn san hô đều mang đến sự đa dạng sinh học và các dịch vụ sinh thái 
quan trọng, giảm tác động của lũ, lụt, bão bằng cách tăng khả năng chứa và chậm lũ hay hấp 
thụ năng lượng sóng và ổn định trầm tích để giúp giảm thiểu tình trạng sạt lở. Nhưng một loạt 
các yếu tố như : Quản lý không bền vững, đô thị hóa, phát triển ở các cùng thấp và ven biển và 
du lịch, thâm canh sử dụng đất, mở rộng nông nghiệp, khai thác quá mức, ô nhiễm nước và bồi 
lắng đã làm suy thoái hệ sinh thái.Từ đó làm giảm năng lực ứng phó với rủi ro thiên tai của cộng 
đồng. Ngoài ra các hệ sinh thái tự nhiên thường đem lại hiệu quả cao trong việc tăng cường môi 
trường sống, bảo vệ sinh kế ven sông, biển. Nhờ vậy, rủi ro lũ lụt có thể được giảm nhẹ, đồng 
thời loại bỏ hoặc giảm nhu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng nhân tạo tốn kém, chẳng hạn như hệ 
thống đê, kè hay hệ thống tiêu thoát nước đô thị. Nếu quản lý bền vững, chúng có thể đem lại 
giá trị kinh tế hữu hình, hỗ trợ du lịch và tăng giá trị đất đai. Tiếp đó, cần tăng cường chính sách, 
quy định và khung pháp lý để quản lý các hệ sinh thái tự nhiên ven sông, biển và trong các đô 
thị, kèm theo các hướng dẫn kỹ thuật và các quy hoạch phân vùng xác định các khu vực có các 
yêu cầu bảo vệ và sử dụng khác nhau. Các biện pháp bảo tồn, phục hồi và quản lý phải phù hợp 
với nhu cầu và năng lực thực thi của địa phương.

5. Tăng cường năng lực dự báo và cảnh báo thiên tai. Mặc dù, Việt Nam đã có nhiều 
chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực này, vẫn còn nhiều mặt đáng cải thiện, đặc biệt công 
tác cảnh báo dự báo khi mà các thông tin phải có giá trị hành động thực tiễn cho các đối tượng 
người dùng khác nhau. Cần thiết phải nâng cao chất lượng và độ chính xác của dự báo và cảnh 
báo ngập lụt. Đặc biệt, công tác dự báo cho các khu đô thị và dân cư cần chi tiết đến từng phường, 
xã với phương pháp “dự báo dựa vào rủi ro (risk-based forecast)”.

6. Cải thiện phân bổ ngân sách và lập kế hoạch tài chính cho phát triển và phòng 
chống thiên tai. Hệ thống hệ thống và quy định về tài khóa hiện tại của Việt Nam hoạt động dựa 
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trên nguyên tắc “bình đẳng và cân đối giữa các vùng”, phân phối lại đáng kể nguồn thu của các 
tỉnh thành thuộc cấp độ 1 của quốc gia cho các tỉnh thuộc các vùng cấp độ 2 kém phát triển hơn. 
Mặc dù việc phân bổ lại này đã góp phần đạt được tình trạng bất bình đẳng không gian tương 
đối thấp giữa các vùng của Việt Nam, nhưng cũng lấy đi nguồn lực cần thiết của các khu vực có 
tăng trưởng dân số nhanh chóng để có thể đáp ứng các yêu cầu hạ tầng và dịch vụ cơ bản, vì thế 
làm trầm trọng thêm ảnh hưởng của tắc nghẽn và làm suy yếu tính kinh tế nhờ tích tụ. Tốc độ 
tăng dân số của một vùng ở Việt Nam có quan hệ nghịch với mức tăng nguồn lực trung bình mà 
vùng đó nhận được qua phân bổ ngân sách. Do vậy nguồn ngân sách đâu tư và dự phòng cho 
công tác phòng chống thiên tai thường không đáp ứng được nhu cầu và hiệu quả chưa cao. Chi 
tiêu của Chính phủ được lên kế hoạch từ 3 - 5 năm trước và thường không linh hoạt, vì vậy, có 
thể mất vài năm để Chính phủ phân bổ ngân sách cho tái thiết sau thiên tai. Việt Nam cần hoàn 
thiện công thức phân bổ ngân sách để đáp ứng nhu cầu lớn hơn ở các trung tâm dân cư và các 
hoạt động kinh tế lớn và khuyến khích cho hoạt động hiệu quả. Ngoài ra Việt Nam cũng cần tích 
hợp quy trình lập ngân sách với lập kế hoạch đầu tư để tối đa hóa nguồn thu và tăng cương hiệu 
quả của đầu tư vốn.

Nhằm đảm bảo huy động nguồn lực sau thiên tai nhanh chóng và hiệu quả, một chiến lược 
tổng thể bao gồm nhiều lớp về tài chính rủi ro thiên tai là cần thiết. Cần xây dựng một cơ chế rút 
gọn nhằm huy động và giải ngân các nguồn tài chính sẵn có đảm bảo sự kịp thời và hiệu quả cho 
công tác xây dựng lại và tái thiết khẩn cấp sau thiên tai. Dự trữ nhiều năm, tín dụng dự phòng, 
bảo hiểm trong nước và trái phiếu thiên tai đều là những công cụ tài chính đã chứng minh được 
hiệu quả. Cần tăng cường phối hợp thể chế giữa các chương trình bảo trợ xã hội, bảo hiểm thiên 
tai và các cơ chế ứng  phó thiên tai tổng hợp.

Khuyến nghị qui hoạch phát triển thích ứng cho tiểu lưu vực sông Trường Giang  
(bao gồm thành phố Tam Kỳ) của tỉnh Quảng Nam14

Giới thiệu ngắn

Hình 1. Thành phố Tam Kỳ 2002 (trái) và 2021

Quảng Nam chịu thiệt hại năng nề do thiên tai gây ra hàng năm, do có vị trí sát biển, 
lại ở khu vực hạ lưu của hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Trong những năm gần đây đã có 
nhiều trận bão lũ lớn được ghi nhận như các năm 1999, 2009, 2013, 2016, 2020 và 2021. 
Quảng Nam là tỉnh có thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra lớn nhất trong các tỉnh duyên 
hải ven biển miền Trung. Mặt khác, tỉnh Quảng Nam hiện đang trở thành trung tâm kinh tế 
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trọng điểm và du lịch biển của Việt Nam, như khu kinh tế mở Chu Lai, khu du lịch thành phố 
Hội An và các khu vực phát triển du lịch sông nước ven biển. Định hướng phát triển của tỉnh 
Quảng Nam trong những năm tới vẫn tiếp tục tập trung vào ba lĩnh vực chính: Công nghiệp, 
du lịch và dịch vụ và thương mại.

Hình 2. Bản đồ đường thủy sông Trường Giang

Sông Trường Giang đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng 
Nam trong tương lai. Sông Trường Giang có chiều dài khoảng 70 km và là sông chạy ngang, 
song song với bờ biển Quảng Nam, nối hạ lưu hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn ở phía bắc với 
hạ lưu hệ thống sông Tam Kỳ - An Tân ở phía nam. Ở khu vực giữa sông là huyện Thăng Bình 
và thành phố Tam Kỳ. Do vậy sông Trường Giang không có thượng lưu, chẳng có hạ lưu nên 
cũng không có hữu và tả ngạn. Theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam, sông 
Trường Giang sẽ trở thành trung tâm phát triển du lịch và dịch vụ, phòng chống ngập lụt cho 
thành phố Tam Kỳ và khu vực lân cận, đồng thời là tuyến giao thông thủy huyết mạch nối với Hội 
An và Đà Nẵng (qua sông Cổ Cò).

Tỉnh Quảng Nam hiện đang tiến hành các bước chuẩn bị để xây dựng một qui hoạch phát 
triển không gian tích hợp cho khu vực tiểu lưu vực sông Trường Giang và Tam Kỳ. Sự phát triển 
của nền kinh tế là mục tiêu hàng đầu trong lưu vực sông Trường Giang với quy hoạch các khu 
công nghiệp, thương mại, đô thị và hạ tầng giao thông mới. Du lịch được đánh giá là có tiềm 
năng tăng trưởng lớn do vị trí của nó gần điểm nóng du lịch Hội An, những bãi biển hấp dẫn và 
khung cảnh nông thôn tự nhiên của nó. Tuy nhiên, con sông hiện nay đã bị con người xâm phạm 
quá mức do các hoạt động kinh tế, như nuôi trồng thủy sản làm hẹp lòng sông và ô nhiễm môi 
trường nước. Thêm nữa khu vực này, bao gồm cả thành phố Tam Kỳ, cũng thường xuyên phải 
đối mặt với các thiên tai như lũ sông và nước dâng do bão và dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động 
tiêu cực từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Do đó, các định hướng chiến lược cho sự phát 
triển bền vững của lưu vực sông Trường Giang và Tam Kỳ đòi hỏi phải tập trung cân bằng và tổng 
hợp về kinh tế, sinh thái và văn hóa xã hội của khu vực.

Lưu vực sông Trường Giang và Tam Kỳ có thể được chia thành ba vùng có những đặc 
điểm khác nhau.

•	Khu vực phía bắc phần lớn là nông thôn. Khu vực này có một sự phát triển du lịch 
mới nổi chủ yếu tập trung dọc theo bờ biển. Hội An và Đà Nẵng nằm gần đó, và khu vực 
này cung cấp cửa ngõ từ các thành phố này về phía các khu đô thị và khu công nghiệp ở 
Tam Kỳ và Chu Lai.
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•	Tỉnh lỵ Tam Kỳ nằm ở khu vực trung tâm. Khu vực này dự kiến sẽ chứng kiến sự phát 
triển đô thị và phát triển thương mại đáng kể trong tương lai gần. Khu vực này cũng có những 
vùng nông nghiệp rộng lớn, được tưới từ hồ chứa Phú Ninh và thiên nhiên ở đồng bằng ngập lũ 
của sông Tam Kỳ. Các vùng đất ngập nước xung quanh thành phố đóng một vai trò quan trọng 
trong việc quản lý lũ lụt trong khu vực đô thị thấp.

•	Khu vực phía Nam đang tập trung phát triển công nghiệp và thương mại. Chu Lai là một 
khu kinh tế mở, và là một cảng biển nước sâu quan trọng của tỉnh Quảng Nam. Việc mở rộng 
hơn nữa các khu công nghiệp và thương mại được quy hoạch trên đất mới cải tạo và các khu 
khác.

Các giải pháp dựa vào thiên nhiên có thể đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển 
bền vững cho từng khu vực nêu trên. Các nguyên tắc quản lý tổng hợp lưu vực sông và các giải 
pháp dựa trên thiên nhiên có thể được áp dụng để hỗ trợ và củng cố tham vọng phát triển trong 
từng khu vực. Các giải pháp phát triển dựa vào các điều kiện tự nhiên nhằm phát huy và tối đa 
hóa hiệu quả của các điều kiện tự nhiên thuận lợi của từng khu vực, đồng thời giảm thiểu các 
tác hại cũng như tác động tiêu cực vào sự phát triển hài hòa và bền vững trong tiểu lưu vực sông 
Trường Giang – Tam Kỳ.

3 nguyên tắc

Hình 3. Tổng quan về các công cụ có thể áp dụng tích hợp cho qui hoạch phát triển sông Trường Giang

•	Nguyên tắc 1 - Dòng sông trù phú về kinh tế: Chiến lược kinh tế định vị dòng sông về 
mặt điều hướng kinh tế, trong đó sông là cầu nối theo chiều dọc giữa cụm kinh tế với cơ sở hạ 
tầng bến cảng ở Chu Lai ở phía nam và cửa sông Hội An ở phía bắc, và qua sông Cổ Cò về phía 
cảng biển Đà Nẵng. Từ vị trí của chúng, cả hai cụm đều là trung tâm kinh tế chính ở cả hai đầu 
sông. Hội An tạo thành một cửa ngõ kinh tế - du lịch, nơi du lịch sông nước có thể phát triển hơn 
nữa về phía nam trên sông Trường Giang. Một mạng lưới các cầu tàu cho du lịch sông có thể 
được phát triển, theo đó có thể ghé thăm nhiều điểm tham quan hiện có và mới dọc theo sông.
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Hình 4: Hướng phát triển kinh tế và các khu vực tiềm năng để định hướng phát triển 
kinh tế dọc sông Trường Giang

Hình 5: Hình ảnh minh họa về việc áp dụng hướng phát triển kinh tế trong tương lai

•	Nguyên tắc 2 - Dòng sông trù phú về sinh thái: Chiến lược sinh thái tiếp cận dòng sông 
từ lý thuyết bước đệm sinh thái. Dòng sông là một phần của mạng lưới xanh lớn hơn và bản 
thân dòng sông cũng hoạt động như một hệ thống các bậc thềm và hành lang. Suối, hồ và các khu 
vực đất ngập nước tiếp giáp là các cụm sinh thái trong khi các nhánh sông và bờ xanh của sông 
Trường Giang và Tam Kỳ được tăng cường làm hành lang sinh thái. Điều này dẫn đến một mạng 
lưới các công viên đất ngập nước, khu vực kiểm soát lũ lụt và bờ sông thân thiện với thiên nhiên 
được củng cố. Nếu có thể, các làng địa phương sẽ tập trung vào việc xử lý nước thải bền vững để 
nâng cao chất lượng môi trường và tính bền vững của hệ sinh thái. Sông Trường Giang và Tam 
Kỳ cung cấp các giải pháp dựa trên thiên nhiên tích hợp theo cách này để phát triển bền vững 
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trong tương lai với các phẩm chất sinh thái dọc theo toàn bộ chiều dài của dòng sông. Các giải 
pháp dựa trên thiên nhiên cũng cung cấp cơ hội để dự đoán hiệu quả các mối nguy hiểm tự nhiên 
và gia tăng ảnh hưởng do biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Hình 6: Hướng phát triển sinh thái và các khu vực tiềm năng để định hướng phát triển 
sinh thái dọc sông Trường Giang

Hình 7: Hình ảnh minh họa về việc áp dụng hướng phát triển sinh thái trong tương lai

• Nguyên tắc 3 - Dòng sông trù phú về văn hóa xã hội: Chiến lược văn hóa xã hội tiếp cận 
dòng sông từ các cộng đồng hiện có và các phát triển theo quy hoạch. Bằng cách này, dòng sông 
đóng vai trò là xương sống cho các chức năng xã hội và chức năng cộng đồng. Điều này dẫn đến 
việc bảo vệ và kết hợp nuôi trồng thủy sản địa phương tốt hơn, cơ sở hạ tầng nước tốt hơn làm nơi 
gặp gỡ các làng địa phương và phát triển các công viên sông địa phương với giá trị gia tăng cho 
những phát triển hiện có và mới. Bằng cách này, sông Trường Giang tăng cường các hoạt động 
văn hóa xã hội đã được lồng ghép cẩn thận dọc theo dòng sông trong các cụm văn hóa xã hội 
được thiết kế chiến lược.
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Hình 8: Hướng phát triển văn hóa xã hội và các khu vực tiềm năng để định hướng phát 

triển văn hóa xã hội dọc sông Trường Giang

Hình 9: Hình ảnh minh họa về việc áp dụng hướng phát triển văn hóa xã hội trong 

tương lai
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Ý tưởng cho 3 vùng

Vùng phía bắc sông Trường Giang: Công viên đất ngập nước tự nhiên kết hợp quản lý tổng 
hợp rủi ro lũ lụt.

Trong khi so sánh quy hoạch tổng thể cho sông Trường Giang với bản đồ mô phỏng nguy 
cơ lũ lụt, một số vùng phát triển dường như được phân bổ ở các khu vực dễ bị lũ lụt. Hai ý tưởng 
được xây dựng: một nếu quy hoạch tổng thể được tuân thủ. Hai nếu xem xét lại quy hoạch tổng 
thể và phát triển khu vực theo điều kiện tự nhiên - trong khi vẫn ghi nhớ các mục tiêu cung cấp 
các khu vực cho mục đích dân cư, giải trí và du lịch.

Ý tưởng 1: Sống với nước và tự nhiên

Hình 10: Sống với nước và tự nhiên

Chống ngập cho khu vực phát triển - Ước tính được thực hiện để chống ngập các khu 
vực phát triển mới trong quy hoạch tổng thể hiện có với một hệ thống phòng chống ngập, bao 
gồm một con đê sông, một hệ thống thoát nước, các khu vực trữ nước và hệ thống trạm bơm. 
Để trạm bơm hoạt động hiệu quả dưới tải không đổi, khu vực đê bao nên phân bổ không gian 
để trữ nước. Nhiều không gian hơn để trữ nước cũng sẽ làm giảm công suất bơm cần thiết. Các 
chủ đầu tư của các khu đất trong đê được khuyến nghị xem xét cẩn thận cao độ san lấp, vùng 
trữ nước và trạm bơm và vốn đầu tư cần thiết.

Cơ hội phát triển ở vùng ngập lũ - Quy hoạch tổng thể hiện có phân bổ không gian cho 
nông nghiệp (nuôi trồng thủy sản) ở vùng ngập lụt (trước đê). Do cây cầu bắc qua sông Trường 
Giang ở vị trí này tạo một cơ hội tuyệt vời để cung cấp thêm các tiện ích cho các khu dân cư 
được quy hoạch cũng như các khu du lịch. Việc xây dựng lại dòng sông với các con đê mới mang 
đến những cơ hội mới cho sự phát triển hiện có và theo quy hoạch. Ở bờ trái, một nơi neo đậu 
được tạo ra gần ngôi làng hiện có, cũng có chức năng như một nơi gặp gỡ và điểm tham quan 
cho cộng đồng địa phương. Ở bờ phải, một điểm dừng thuyền cho du lịch sông đã được kết hợp 
gần công viên đất ngập nước mới, hấp dẫn tại cây cầu. Các vùng bên ngoài đê mang đến cơ hội 
cho nông nghiệp bền vững và nuôi trồng thủy sản bền vững. Các chức năng khác nhau trên bờ 
được kết nối bởi một mạng lưới hấp dẫn các con đường công viên dẫn từ những nơi neo đậu dọc 
theo bờ sông thân thiện với thiên nhiên đến công viên đất ngập nước mới. Công viên đất ngập 
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nước là điểm thu hút chính trong khu vực và kết hợp phát triển thiên nhiên với các chức năng 
công viên như sân chơi trẻ em. Công viên làm tăng thêm giá trị cho các cộng đồng hiện có và 
cũng cho sự phát triển dân cư theo quy hoạch ở phía bắc của công viên.

Ý tưởng 2: Quy hoạch theo độ cao và bảo vệ tài sản hiện có

Hình 11: Quy hoạch theo độ cao và bảo vệ tài sản hiện có

Ý tưởng đầu tiên cho thấy rằng việc sử dụng các khu vực dễ bị lũ lụt trong thung lũng có 
thể đi kèm với chi phí đầu tư cần thiết đáng kể để chống ngập một số khu vực nhất định. Trong 
ý tưởng thứ hai này, quy hoạch tổng thể ban đầu được xem xét hủy bỏ để tìm kiếm một giải pháp 
thay thế. Ý tưởng này không có nghĩa là định hướng thực hiện tương lai, mà là một nguồn cảm 
hứng để xem xét điều chỉnh quy hoạch tổng thể hiện có của tỉnh Quảng Nam.

Ý tưởng này được xây dựng xung quanh độ cao hiện có, và các công trình thiết yếu và phát 
triển đô thị được đặt bên ngoài vùng lũ với tần suất 100 năm. Thiết lập như vậy cho phép tăng 
cường thoát nước của các khu vực cao hơn vào vùng ngập lũ, trong khi bên trong vùng ngập lũ 
đề xuất một vùng đất ngập nước nằm ở vị trí thấp và cho phép bị ngập một phần khi thủy triều 
cao. Vào mùa mưa và trong các trận lũ lụt, công viên thủy triều có thể bị ngập. Vào mùa khô, 
công viên có thể được sử dụng làm không gian mở cho người dân và khách du lịch. Trong ý 
tưởng thứ hai, các vùng đất nông nghiệp ở vùng ngập lũ ở bờ trái và bờ phải được hình thành như 
một công viên cảnh quan kết hợp nông nghiệp bền vững với trải nghiệm cảnh quan, du lịch sông 
nước và du lịch ẩm thực. Để làm cho cảnh quan thung lũng hấp dẫn hơn, phục hồi cảnh quan 
được sử dụng trong đó các hàng cây trước đây được sắp xếp lại để tạo thành các không gian cảnh 
quan. Các vùng đất nông nghiệp trong các không gian cảnh quan là hình mẫu về nông nghiệp 
sinh thái, bền vững và một trung tâm đào tạo mới gần làng hiện có cung cấp đào tạo cho nông 
dân trong khu vực về kỹ thuật canh tác bền vững và tạo sản phẩm tốt hơn. Nuôi trồng thủy sản 
trong khu vực cũng được thực hiện bền vững, kết hợp hoạt động này với phát triển thiên nhiên 
cũng để có được một sản phẩm tốt hơn. Tại đây, một trung tâm thông tin du lịch ẩm thực được 
tích hợp ở bờ trái và kết hợp với một khu vực trình diễn nuôi trồng thủy sản bền vững. Điều này 
hấp dẫn đối với du lịch đường sông và du lịch ẩm thực. Các chức năng khác nhau trong công viên 
cảnh quan được kết nối bởi một mạng lưới đường dẫn công viên hấp dẫn, không ngập nước dẫn 
từ các vùng nông nghiệp đến công viên đất ngập nước mới. Công viên đất ngập nước là điểm 
thu hút chính trong khu vực và kết hợp phát triển thiên nhiên với các chức năng công viên như 
sân chơi trẻ em. Công viên làm tăng thêm giá trị cho các cộng đồng hiện có và tạo thành một 
điểm thu hút chính cho du lịch đường sông.
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Vùng giữa - Phát triển đô thị an toàn trước lũ lụt.

Một loạt các giải pháp công trình và phi công trình có thể được xem xét áp dụng để giảm 
thiểu các thiệt hại  do lũ lụt gây ra với khu vực đô thị như thành phố Tam Kỳ.

Kênh thoát lũ từ hồ Sông Đầm đến sông Trường Giang, và từ sông Trường Giang ra biển 
- Bằng cách đưa vào các kênh thoát lũ này, hồ Sông Đầm có thể cung cấp thêm dung tích trữ 
tạm thời cho lượng mưa chảy tràn, và thứ hai là tạo ra một kênh thoát lũ để nước lũ thoát ra biển 
nhanh hơn. Kênh thoát lũ thứ nhất được coi là giải pháp tức thời để giảm áp lực ngập lụt cho 
thành phố, được coi là biện pháp ngắn hạn. Kênh thoát lũ thứ hai đóng vai trò xả nước lũ bổ sung 
ở Trường Giang trực tiếp ra biển, nơi ít cấp thiết hơn (đây là giải pháp lâu dài).

Tối ưu hóa hoạt động của hồ chứa - Về cơ bản, một sơ đồ hồ chứa tối ưu hóa có thể được 
thực hiện trực tiếp, phân loại biện pháp này như một giải pháp ngắn hạn. Giải pháp mềm như vậy 
thường tiết kiệm chi phí; tuy nhiên, các quy định vận hành đập hiện hành sẽ phải được điều chỉnh 
và có thể cần thời gian cho các thủ tục (quy định) của chính phủ. Việc giảm dòng chảy có thể trực 
tiếp giảm lũ lụt cho các vùng hạ du, trong đó có thành phố Tam Kỳ. Lưu lượng dòng chảy ra có 
thể được giảm tối đa bằng cách bắt đầu xả lũ sớm hơn, cho phép lưu lượng dòng chảy ra trung 
bình thấp hơn. Điều này đòi hỏi một dự báo đầy đủ về lượng mưa, dòng chảy và lượng nước sử 
dụng dự kiến. Một hệ thống dự báo sẽ báo hiệu cho người vận hành tiến hành xả một phần dung 
tích hồ chứa và cùng với đó, tăng dung tích chứa lũ của hồ. Hệ thống như vậy sẽ phải tính đến cả 
nhu cầu sản xuất thủy điện (và các dòng chảy vào của đập) cũng như tối ưu hóa dòng chảy để 
giảm lũ lụt ở hạ lưu.

Hồ điều hòa tạo môi trường đất ngập nước sinh động Sông Đầm và kênh thoát lũ (biện 
pháp ngắn hạn) - Biện pháp công trình thứ nhất hình thành một kênh thoát lũ từ sông Bàn Thạch, 
qua hồ Sông Đầm, đến sông Trường Giang. Định tuyến dòng nước lũ về hồ Sông Đầm và xây 
dựng đập điều tiết mực nước và xả lũ vào kênh thoát lũ, cho phép hồ cung cấp dung tích trữ lũ 
cho hệ thống. Điều này cũng dẫn đến mực nước trong hồ được điều tiết hơn, chênh lệch giữa 
mùa khô (mực nước thấp) và mùa mưa (mực nước cao). Hồ là một vùng nước có thể có tốc 
độ cải thiện tốc độ tự làm sạch nước, dẫn đến chất lượng nước tăng lên. Hiện tại, hồ có một số 
chức năng như nuôi trồng thủy sản (trang trại nuôi tôm cá) và giải trí. Nằm gần các khu đô thị 
(đã được quy hoạch), hồ đóng một vai trò quan trọng đối với sức sống của khu vực. Công viên 
có thể được tạo cảnh quan như một vùng đất ngập nước, được sử dụng không chỉ như một khu 
giải trí cho người dân Tam Kỳ, mà còn để tham quan du lịch, với các lối đi bộ trên cao, đường đi 
dạo và các tháp ngắm cảnh. Khu vực này cũng có thể trở thành một môi trường du lịch sinh thái.

Thoát nước ra biển (Giải pháp dài hạn) có thể được xem xét:

Kênh thoát lũ thứ hai giải phóng áp lực lên sông Trường Giang, và cho phép nước lũ chảy 
trực tiếp ra biển. Kênh có thể được thiết kế là một kết nối mở giữa sông Trường Giang và biển, 
có thể có tác động tích cực đến lưu thông nước và chất lượng nước trên sông. Về cơ bản, kết nối 
này sẽ được rút ngắn khoảng 20 km. Kết nối mở này sẽ dẫn đến những thay đổi trong cách thủy 
triều lan truyền qua sông, mức độ xâm nhập mặn và có thể thay đổi hoạt động hình thái tổng thể 
của dòng sông. Về an toàn lũ lụt, trái ngược với việc xả lũ, lưu vực sông Trường Giang có thể 
bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự gia tăng bão và nước biển dâng. Những vấn đề này sẽ được cân 
nhắc và giải quyết cẩn thận theo tính toán khả thi.
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Hình 12: Các giải pháp phòng chống ngập lụt cho TP Tam Kỳ có thể xem xét

Các kênh thoát lũ (từ hồ Sông Đầm đến sông Trường Giang và từ sông Trường Giang ra 
biển) có thể được thiết kế thân thiện với môi trường, như có thể bổ sung các kè, thảm thực vật 
phong phú hoặc sử dụng bê tông sinh thái. Các kè hoặc bãi triều có thể được bổ sung bằng cách 
tạo ra sự thích nghi nhỏ về kết cấu, hình thức và vật liệu của các cấu trúc cứng. Điều này có thể 
tạo ra môi trường sống và hỗ trợ đa dạng sinh học. Ngay cả với không gian hạn chế, các kè này 
có thể là nơi cư ngụ lý tưởng cho tảo, cỏ biển và các sinh vật khác bám vào và phát triển. Hay 
các loại cá, cua và tôm có thể sống dưới đây như một khu vực có mái che. Các bãi triều có thể 
được xây dựng ở chân các con đê sông hoặc đê biển. Thay vì sử dụng bê tông mịn, đá dăm thô 
ráp hơn có thể cải thiện sự gắn bó của các loài này. Giải pháp này đã được sử dụng phổ biến ở 
nhiều nước như Hà Lan và Singapore. Nếu các bãi triều được thêm vào các kênh thoát lũ, thật 
thú vị khi có thủy triều trong các kênh thoát lũ, lượng oxy trong nước sẽ được nâng cao. Các 
kênh thoát lũ cũng có thể được bao phủ bởi thảm thực vật chẳng hạn như cỏ. Cỏ có thể che phủ 
độ dốc của các kênh thoát lũ và trên các đường này, các cây khác có thể phát triển. Đối với giải 
pháp này, biên độ triều lớn trong các kênh thoát lũ là ít cần thiết.

Vùng phía nam - Đảm bảo nguồn nước và phát triển công nghiệp xanh ở Chu Lai

Hình 13: Tầm nhìn xanh cho Vịnh

Chu Lai là khu vực phát triển công nghiệp trọng  điểm của tỉnh Quảng Nam và một số khu 
phát triển được quy hoạch ở vùng cửa sông, dẫn đến không gian tự nhiên cho hệ động thực vật 
bị giảm sút. Ở châu Âu, đối với những phát triển quy mô lớn như được lên kế hoạch ở đây, thiên 
nhiên cần được quan tâm bù đắp Mục tiêu của khu vực thí điểm này là để tích hợp các khu vực 
tự nhiên vào các quy hoạch phát triển. Do các khu dân cư, công nghiệp và hậu cần (cảng) được 
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quy hoạch cạnh nhau, các khu vực tự nhiên có thể hoạt động như vùng đệm và cung cấp không 
gian cho các hoạt động giải trí.

Một số chức năng được quy hoạch trong Khu kinh tế Chu Lai, dẫn đến việc không gian 
cho thiên nhiên bị hạn chế. Trước khi bắt đầu phát triển vào đầu những năm 90, Chu Lai là một 
cửa biển tự nhiên. Để tích hợp sự phát triển hiện có và quy hoạch với các đặc điểm tự nhiên của 
cửa sông, các khu vực trên toàn vịnh được kết nối với nhau bởi “bậc thềm xanh”. Các bậc thềm 
này phù hợp với quy hoạch tổng thể hiện có, được đặt dọc theo bờ nước và trên các khu vực 
công nghiệp và các khu đô thị. Các chức năng chính của bậc thềm này là duy trì hệ động thực 
vật trong vịnh và tăng sức sống của khu vực dành cho lao động và dân cư. Với nhà ga du lịch đã 
được dự kiến sẵn, các khu vực xanh có thể thu hút du khách đến tham quan và dành thời gian 
ở vịnh.

Tầm nhìn xanh cho khu kinh tế sẽ góp phần tăng cường phủ xanh cho các khu đất và các 
hoạt động tách biệt, cũng như thu hút các nhà đầu tư có thiện chí. Mục tiêu chung của khu vực 
kinh tế bao gồm: cân bằng giữa sinh thái và kinh tế, tạo ra sức mạnh tổng hợp với các vấn đề 
khác như an toàn nguồn nước, thích ứng với khí hậu, phát triển kinh tế khu vực và nâng cao chất 
lượng cuộc sống. Điều này có nghĩa là bất kỳ ô nhiễm nào ở khu vực đều sẽ được xử lý, hạn 
chế đến mức tối thiểu các tác động đối với môi trường xung quanh. Các bậc thềm xanh có thể hỗ 
trợ thực hiện mục tiêu này. Tầm nhìn xanh mang đến một cấu trúc xanh quy mô vịnh liền kề với 
không gian dành cho thiên nhiên sông nước và các hoạt động sinh hoạt tại công viên. Ngoài các 
không gian cây xanh và sinh thái tiếp nối liên tục, mạng lưới đường mòn trong công viên cũng 
tạo không gian kết nối đi bộ nhẹ nhàng, giải trí dọc theo bờ sông.

Cấu trúc công viên ven sông này tạo điều kiện cho phía Tây Bắc sở hữu một không gian 
xanh, cảnh quan kết hợp với sự phát triển kinh tế và mang lại cho phía Đông Nam, Nam và 
Đông Nam giá trị gia tăng cho sự phát triển đô thị mới. Các lối đi trong công viên kết nối trong 
cấu trúc xanh các khu vực chỗ ngồi rải rác, các địa điểm gặp gỡ và sân chơi dọc các không gian 
mặt nước. Tất cả các chức năng văn hóa xã hội này được kết hợp một cách cẩn thận vào cấu trúc 
sinh thái chủ đạo. Tất cả đã cùng nhau tạo thành một vịnh xanh liền kề, mang lại nhiều giá trị hơn 
việc chỉ là một vùng đệm và xây dựng một công viên mới cho thành phố. Việc sở hữu vùng đệm 
không gian xanh tại các khu vực ven biển khác nhau giúp khu vực thích ứng với thực trạng mực 
nước biển dâng trong tương lai. Do vịnh Chu Lai tương đối kín gió nên không cần trực tiếp bảo 
vệ vùng nội địa trước sóng. Tuy nhiên, cần phải bảo vệ chống lại mực nước dâng cao do thủy 
triều, nước dâng và mực nước biển dâng dự kiến. Các diện tích xanh ven biển có thể cho phép 
thực hiện các biện pháp yêu cầu thêm không gian trong tương lai để bảo vệ chống lại sự gia tăng 
nước dâng và mực nước biển dâng.
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ĐỔI MỚI ĐỂ ĐÔ THỊ VIỆT NAM THÍCH ỨNG  
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

KTS Phạm Thanh Tùng
Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam

I. Đại dịch Covid-19 xuất hiện vào đầu năm 2020 và diễn biến phức tạp, khó lường trên 
phạm vi toàn cầu, làm cho địa chính trị thế giới chao đảo tính đến nay cũng đã được hơn hai 
năm, nhưng chưa có dấu hiệu suy giảm, mà ngày một phức tạp hơn với sự xuất hiện liên tục 
của những biến thể mới của virus Sars-Cov-2 như Omicron…, cho dù các nhà khoa học thế 
giới vẫn không ngừng nỗ lực nghiên cứu tìm kiếm thêm kháng thể mới để chống lại virus trên.
Tình trạng này đã làm cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải thay đổi quan điểm ứng phó dịch 
bệnh từ “Zero Covid-19” (Chiến lược dập tắt hoàn toàn dịch bệnh) sang “sống chung an toàn 
với Covid-19”. Và thực tế đang ngày càng có nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong đó có Việt 
Nam đã bắt đầu phòng chống dịch bệnh theo hướng này.

Đại dịch Covid-19 đã khiến cho chính phủ nhiều quốc gia buộc phải thay đổi nhận thức, 
tư duy về quản trị đất nước và phát triển đô thị bền vững, đặc biệt là ở các nước nghèo, các 
nước đang phát triển.Đến lúc này, ý tưởng “Thành phố 15 phút” của Carlos Moreno-Giáo sư 
Đại học Pantheon Sorbonne (Paris-Pháp) được Quỹ Henrik Frode Obel trao Giải thưởng Obel-
2021 (giải thưởng quốc tế danh giá nhằm tôn vinh những đóng góp xuất sắc về kiến   trúc cho sự 
phát triển của con người trên toàn thế giới) bắt đầu được nhiều nước phát triển châu Âu và Bắc 
Á quan tâm. Với ý tưởng này, mọi nhu cầu thiết yếu của người dân như làm việc, học tập, mua 
sắm, giải trí, khám chữa bệnh… được giải quyết chỉ trong bán kính tương đương 15 phút đi bộ 
hoặc đi xe đạp. “Thành phố 15 phút” là một chiến lược phát triển đô thị phức tạp và đầy tham 
vọng, nhưng cũng là một cách tiếp cận thực dụng mới mẻ, có thể được điều chỉnh cho phù hợp 
với văn hóa, điều kiện và nhu cầu của địa phương, dễ dàng chuyển thành các chương trình và 
chính sách chính trị giúp chuyển đổi cấu trúc các thành phố. Đây cũng là mô hình đô thị nhỏ lý 
tưởng thích ứng với đại dịch và biến đổi khí hậu. Nếu như khi mới ra đời (năm 2016), ý tưởng 
“Thành phố 15 phút” của Moreno từng bị nhiều quy hoạch gia coi là “không tưởng”, thì nay 
lại được quan tâm và khả thi hơn bởi chất xúc tác đặc biệt - đại dịch Covid-19. Tại nhiều quốc 
gia ở châu Âu và Hàn Quốc, người ta bắt đầu quảng bá mô hình “Thành phố 15 phút” như một 
chiến lược phục hồi sau đại dịch. Chính quyền TP Paris (Pháp) đang tiên phong thực hiện chính 
sách phát triển đô thị theo mô hình này. Thị trưởng Anne Hidalgo đã mời giáo sư Moreno tham 
gia làm cố vấn cho quá trình thực hiện kế hoạch đổi mới đô thị tại thủ đô Paris với tham vọng, 
đến năm 2024 tất cả các con phố ở Paris phải có làn dành riêng cho xe đạp, đồng thời xóa bỏ 
70% chỗ đậu xe hơi trên đường phố, thay vào đó là không gian cây xanh và sân chơi. Một số 
thành phố khác như Houston, Milan, Brussel, Valencia, Chengdu… cũng đang áp dụng mô hình 
tương tự, với những cách gọi như “Khu dân cư 20 phút” (Melbourne-Australia), hay “Đô thị 15 
phút” (Milan-Italia)… nơi mà hầu hết những thứ người dân cần đều có thể tìm thấy trong bán 
kính đi bộ, xe đạp hoặc phương tiện công cộng chỉ trong 15-20 phút. Theo các chuyên gia, mô 
hình “Thành phố 15 phút” sẽ là xu hướng phát triển tất yếu của đô thị trên thế giới trong thời 
kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 tạo điều kiện để con người giảm nhu cầu đi lại và tiếp xúc trực 
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tiếp nhờ các nền tảng giao tiếp và mua sắm trực tuyến. Đặc biệt, mô hình này cũng giúp các 
cư dân chống chọi tốt hơn trước đại dịch Covid-19, vốn làm gián đoạn mọi hoạt động kinh tế, 
giao thương và giao tiếp xã hội.Tháng 7/2021, tại Rio De Janeiro (Brazil), Đại hội Kiến trúc sư 
(KTS) Thế giới (UIA-2021) lần thứ 27 đã tiến hành bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, với 
sự tham dự của các KTS, nhà quy hoạch đô thị, tổ chức xã hội, hiệp hội KTS, các nhà tư tưởng, 
chính trị gia hoạch định chính sách và cả người dân…để thảo luận về tương lai của thành phố 
và thành phố của tương lai. Đại hội UIA đã ra tuyên bố Hiến chương Rio De Janeiro Kiến trúc-
Đô thị 21, với những nhận định mới về đô thị và phát triển đô thị trên Thế giới. Hiến chương 
chỉ rõ,vào thời điểm môi trường sống trên trái đất bị suy thoái, tài nguyên bị lãng phí đang gây 
nguy hại cho con người, thì đại dịch càng làm dấy lên các mối nguy hiểm, đe dọa vật chất và 
sức khỏe cho nhân loại. Đại dịch đã làm rõ hơn mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc 
gia, chính trị gia, các khía cạnh kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường, những yếu tố cơ bản để 
cấu thành đô thị và vùng lãnh thổ. Đại dịch như cơn cuồng phong làm phơi bày những mặt yếu 
kém của hàng ngàn đô thị trên khắp thế giới, trong đó có các đô thị lớn, siêu đô thị và cả đô thị 
xanh, đô thị thông minh, đặc biệt là quá trình đô thị hóa nhanh mất kiểm soát  ở các nước nghèo 
và các nước đang phát triển. Các tập đoàn công nghiệp và tài chính lớn với tham vọng chiếm 
hữu và bá chủ nền kinh tế một cách độc đoán đang trỗi dậy, phát triển vì lợi ích của giới tư bản, 
làm xói mòn nền tảng tốt đẹp phúc lợi xã hội của nhà nước, lấn át các hình thái tổ chức dân chủ 
trong xã hội, đặc biệt là ở các đô thị. Mô hình mở rộng đô thị thiếu kiểm soát ở nhiều nước trên 
thế giới dẫn đến hậu quả xấu đối với xã hội, gây ra bất bình đẳng lợi ích kinh tế giữa người dân 
với các doanh nghiệp bất động sản và cả với chính quyền địa phương trongviệc chiếm hữu (bất 
hợp pháp và cả hợp pháp?!) một tỷ lệ rất lớn đất nông nghiệp-nông thôn, sông hồ, các khu vực 
bảo vệ môi trường (vùng xanh). Ở phạm vi toàn cầu, hàng trăm triệu người trên khắp thế giới bị 
tổn thương do phải sống trong những ngôi nhà tồi tàn tại các khu vực “ổ chuột” thiếu thốn cơ sở 
hạ tầng, nước sạch, y tế…và sự quan tâm của nhà nước. Các thành phố và vùng lãnh thổ đã trở 
nên mất cân bằng, sự sống của con người bị đe dọa bởi nguồn tài nguyên cạn kiệt, môi trường 
sống bị ô nhiễm, hệ sinh thái bị suy thoái và các vấn đề sức khỏe cộng đồng bởi tác động xấu 
của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và sự phát triển đô thị và đô thị hóa.

II. Ở Việt Nam,ngày 24/01/2022, Đảng ta đã ban hành Nghị quyết 06-NQ/TW, một Nghị 
quyết rất quan trọng, có tầm chiến lược về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững 
đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết khẳng định, sau 35 năm 
Đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô 
thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Hệ thống đô thị ngày càng phát triển với 
862 đô thị các loại, tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 40%. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kinh tế-xã 
hội được đầu tư đồng bộ hơn, hiệu quả hơn. Chất lượng sống của cư dân đô thị được cải thiện 
và từng bước được nâng cao. Đô thị hóa và phát triển đô thị đã trở thành động lực quan trọng 
thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của đất nước và hoàn thành CNH,HĐH. Kinh tế đô thị đã 
đóng góp khoảng 70% GDP cả nước. Đô thị hóa và phát triển đô thị đã đem đến diện mạo kiến 
trúc mới cho đất nước theo hướng văn minh hiện đại. Đó là những thành tựu rất to lớn. Nhưng 
Nghị quyết 06 cũng nêu rõ, trong quá trình đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển đô thị đã bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế, như: “Tỷ lệ đô thị hóa đạt được thấp hơn 
mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2011-2020 và còn khoảng cách khá 
xa so với tỷ lệ bình quân của khu vực và thế giới. Chất lượng đô thị hóa chưa cao, phát triển 



396

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

đô thị theo chiều rộng là chủ yếu, gây lãng phí về đất đai, mức đô tập trung kinh tế còn thấp. 
Quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị chưa gắn kết chặt chẽ và đồng bộ với quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới…”“… Nhận thức về đô thị hóa và phát 
triển đô thị bền vững chưa đầy đủ và chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quy hoạch đô 
thị chậm đổi mới, thiếu tầm nhìn, chất lượng thấp; việc triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, 
nhiều nơi việc điều chỉnh quy hoạch còn tùy tiện…” (Trích Nghị quyết). Những hạn chế này đã 
bộc lộ phần nào trong giai đoạn đại dịch Covid-19 xảy ra ở nước ta từ tháng 2/2020 đến nay, 
gây ra rất nhiều thiệt hại về người và cho nền kinh tế, nhất là ở các thành phố lớn, đặc biệt là 
TP Hồ Chí Minh. Đã có nhiều ý kiến chuyên gia chỉ ra rằng, cấu trúc đô thị bất hợp lý hiện nay 
cũng là nguyên nhân chính dẫn đến bùng phát dịch bệnh. Với cấu trúc hạ tầng thiếu thốn, giao 
thông ngoằn ngèo, chật hẹp chỉ rộng từ 1,5 đến 2 m, lại tập trung đông dân cư với mật độ cư 
trú rất cao, phần lớn là những người nghèo, tầng lớp yếu thế trong xã hội, khả năng chống chịu 
trước dịch bệnh, thiên tai kém…nên không có gì ngạc nhiên là số người bị bệnh và chết do vi 
rút Covid-19 trong khu vực ngõ, hẻm cao hơn rất nhiều nếu so với người chết trong thành phố. 
Dịch Covid-19 chưa kết thúc và cũng chưa biết đến khi nào kết thúc, đặt ra cho các nhà quy 
hoạch và quản lý đô thị nhiều vấn đề phải giải quyết. Trước hết, phải xem xét một cách nghiêm 
túc và trách nhiệm về mô hình phát triển đô thị Việt Nam như thế nào để ít bị tổn thương nhất, 
ảnh hưởng thấp nhất đến cuộc sống, tính mạng của người dân, đến sự phát triển kinh tế-xã hội 
của cộng đồng, của địa phương khi phải đối phó với đại dịch và biến đổi khí hậu. Đô thị lớn tập 
trung với mật độ cao như Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chạy đua xây dựng nhà cao tầng với khối 
tích lớn dày đặc trong vùng lõi đô thị đang chật cứng người liệu có đúng không? Các khu công 
nghiệp tập trung thiếu vắng nhà ở cho công nhân? Các đô thị vệ tinh trong quy hoạch chung 
xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2011 
lẽ ra phải là nơi phát triển, thu hút dân cư thì đã 10 năm nay ít được quan tâm (trừ đô thị Hòa 
Lạc-Xuân Mai)? Các khu đô thị mới xuất hiện ngày càng nhiều với san sát chung cư cao tầng - 
nơi trú ngụ của hàng chục vạn người, nhưng lại rất thiếu vắng các công trình, không gian công 
cộng, hạ tầng kỹ thuật-xã hội manh mún, thiếu kết nối với hệ thống chung của thành phố và giao 
thông công cộng, đã và đang tạo ra những điểm nghẽn gây ách tắc giao thông, làm ô nhiễm môi 
trường… liệu có còn là môi trường cư trú bền vững và đáng sống? Các không gian công cộng, 
không gian xanh, mặt nước ngày càng bị thu hẹp và xuống cấp sẽ phát huy tác dụng thế nào khi 
đại dịch? Hà Nội đang điều chỉnh quy hoạch chung đã được duyệt 2011, đây là cơ hội để xem 
xét những bất cập tồn tại trong quá trình phát triển vừa qua, đề xuất quy hoạch phát triển Hà 
Nội bền vững trong thời kỳ mới,thích ứng với biến đổi khí hậu và đại dịch Covid-19. Cấu trúc 
thành phố trong thành phố kết nối đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh, chuỗi đô thị sông Hồng, đô 
thị thông minh…và ngay cả mô hình“Thành phố 15-20 phút” mà thế giới đang đề cập tới cũng 
cần được nghiên cứu để có một quy hoạch Thủ đô hiện đại, văn hóa-văn minh, giàu bản sắc,vì 
hạnh phúc bền vững của nhân dân. Ngoài các đô thị lớn và siêu đô thị như Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh, thì nước ta còn hàng trăm đô thị vừa và nhỏ có dân số từ vài vạn đến vài chục vạn người. 
Đây là tiềm năng để hệ thống đô thị phát triển bền vững nếu được chính quyềnquan tâm đầu 
tư, chăm sóc. Cuối năm 2019, Bộ Xây dựng đã thông qua Khung thực hiện chương trình phát 
triển đô thị nhằm tạo hỗ trợ pháp lý để tăng tốc phát triển. Song vẫn cần chính sách cụ thể đề 
cập tới sức chống chịu và khả năng đối phó thảm họa của đô thị, nhất là ở vùng núi phía Bắc; 
miền Trung và Tây nguyên; vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Quy hoạch chiến lược đô thị của 
ta còn chung chung, đô thị còn bị các dự án đầu tư dẫn dắt phát triển, chứ không phát triển theo 
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quy hoạch. Để có thể tăng sức đề kháng và thích ứng cho hệ thống đô thị, đã đến lúc phải chú 
trọng nâng cao chất lượng đô thị, thay vì bằng mọi cách (kể cả vay mượn các chỉ tiêu) để nâng 
cấp, mở rộng diện tích và quy mô đô thị. Các đô thị nhỏ, phi tập trung, mật độ dân cư thấp cần 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng văn minh, hiện đại được kết nối với nhau 
bởi hệ thống giao thôngvà đường cao tốc Bắc - Nam, sẽ là động lực phát triển kinh tế bền vững 
của địa phương, của vùng và cả nước. 

Chúng ta đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, với trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ số, Internet vạn vật kết nối…và đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ ở tầm quốc gia 
để vận hành, quản trị mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế-xã hội. Và như thế, đô thị hóa thông 
minh, quy hoạch đô thị thông minh, phát triển đô thị thông minh, quản lý đô thị thông minh… 
là nhiệm vụ cấp thiết không chỉ của Ngành xây dựng nói riêng, mà là nhiệm vụ chính trị của các 
cấp ủy, chính quyền địa phương, các bộ-ngành với sự tham gia của toàn xã hội vì hạnh phúc bền 
vững của Nhân dân, vì sự phồn vinh của Đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng./.
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ĐÔ THỊ TRUNG HÒA CÁC-BON: XU HƯỚNG MỚI 
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM

TS. KTS. Ngô Minh Hùng, PGS. TS. Lê Thị Kim Oanh
Trường Đại học Văn Lang

Tóm tắt

Đô thị hóa thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở các nước phát triển và đang phát triển. 
Quá trình đô thị hóa dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường và gia tăng biến đổi khí hậu 
(BĐKH). Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề của 
BĐKH cùng vấn đề môi trường nhức nhối tại các đô thị. Do đó, Việt Nam đã đưa ra cam kết 
việc đạt mức phát thải ròng bằng «0» vào năm 2050 tại COP26 và kế hoạch hành động quốc 
gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030 đã chỉ ra các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, 
Ngành và địa phương. Nhằm giảm thiểu khí nhà kính (KNK) được nêu tại Hiệp định Paris 
(2015) cùng cam kết của Việt Nam tại COP26 (2021), nhiệm vụ nghiên cứu về “đô thị trung 
hòa các-bon” và hoạt động giảm phát thải các-bon trong đô thị được Bộ Xây dựng chỉ đạo 
Trường Đại học Văn Lang thực hiện trong thời gian qua. Bài viết lần này trình bày bối cảnh 
phát triển đô thị và môi trường bền vững ở Việt Nam, xu hướng đô thị trung hòa các-bon trên 
thế giới và tiếp cận cho Việt Nam; tiếp đến, khả năng phát triển mô hình đô thị trung hòa các-
bon ở Việt Nam. Cuối cùng, khung tiêu chí xây dựng và phát triển mô hình đô thị trung hòa 
các-bon ở Việt Nam được đề xuất.

Từ khóa: biến đổi khí hậu,đô thị trung hòa các-bon,phát triển bền vững

Abstract

Urbanization promotes economic and social development in both developed and 
developing countries. The process of urbanization leads to environmental pollution and 
increasing climate change. Vietnam is considered as one of the countries heavily impacted 
by climate change with environmental problems in local cities. Therefore, Vietnam made a 
commitment to net zero emissions – Net Zero by 2050 at COP26 and; the national action 
plan for the period 2021 - 2030 to respond to climate change has figured out specific tasks to 
ministries and provinces. To mitigate greenhouse gas (GHG), stated in the Paris Agreement 
(2015) and Vietnam’s commitment at COP26 (2021), a research on “carbon neutral cities” and 
activities reducing carbon emissions has been implemented as which Ministry of Construction 
is directing Van Lang University recently. This paper aims to discuss about Vietnam’s urban 
development contextualization and sustainable environment, carbon neutral cities in the world 
and its approaches for Vietnam; Next, possibilities of building a model of carbon-neutral cities 
in Vietnam. Finally, a criteria framework towards carbon-neutral cities in Vietnam is suggested 
appropriately.

Keywords: climate change, carbon neutral cities, sustainable development
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1. Bối cảnh phát triển đô thị Việt Nam

a. Tình hình phát triển đô thị

Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị đóng vai trò quan trọng trong quá 
trình phát triển của mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đô thị hóa gắn kết chặt chẽ với quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Theo báo 
cáo đến năm 2021, Việt Nam có 863 đô thị (2 đô thị loại đặc biệt; 23 đô thị loại 1; 31 đô thị 
loại 2; 48 đô thị loại 4 và 672 đô thị loại 5), tỷ lệ đô thị hóa đạt gần 40%. Các đô thị đã, đang 
là động lực phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và kinh tế lao động 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại đại hội XIII của Đảng, chủ trương “lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng” đã 
được đề ra và đưa ra chỉ tiêu đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%; năm 2030, tỷ lệ đô 
thị hóa đạt trên 50%. Đồng thời, xác định một trong ba đột phá chiến lược của giai đoạn 2021 - 
2030: “trọng tâm là ưu tiên phát triển hạ tầng trọng yếu về giao thông đô thị lớn”; “tập trung xây 
dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị” là một trong những nội dung của định hướng chính 
phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030.

Tiếp đó ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%, đến năm 2030 
đạt khoảng 50% (Bảo Yến, 2022). Trong báo cáo chính trị của Đại hội xác định các nhiệm vụ: 
tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nông 
nghiệp, nông thôn; kết nối nông thôn với đô thị; tăng cường quản lý đô thị, phát triển các đô thị 
vệ tinh, hạn chế xu hướng tập trung quá mức vào các đô thị lớn.

Qua nghiên cứu đề án “Đô thị hóa, phát triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” cho thấy, tỷ lệ đô thị hóa cả nước xác định theo địa bàn 
có chức năng đô thị đã tăng nhanh từ 30,5% năm 2010 lên khoảng 40% năm 2020 (Hà Duy, 
2021); tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Một số cực tăng trưởng chủ 
đạo tại các đô thị lớn được hình thành, nhất là tại hai đô thị loại đặc biệt là Thủ đô Hà Nội và TP 
HCM. Hạ tầng kỹ thuật đô thị được chú trọng đầu tư theo hướng đồng bộ và từng bước hiện đại.

Tại hội nghị thẩm định các hợp phần quy hoạch thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển đô thị 
tích hợp vào Quy hoạch tổng thể quốc gia tại Bô Xây dựng vào ngày 7/9/2022, Viện Quy hoạch 
đô thị và nông thôn quốc gia đã trình bày Báo cáo tóm tắt nội dung hợp phần “Thực trạng và 
phương hướng phát triển hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050”. Tính đến tháng 12/2020, dân số thành thị chiếm 36,8% tổng dân số cả nước và 
dân số nông thôn chiếm 65,6%.Trong giai đoạn 2020 – 2030, cả nước sẽ có thêm 19 đô thị loại 
I. Đến năm 2025, tỷ lệ đô thị hóa đạt tối thiểu 45%, kinh tế đô thị đạt khoảng 75% GDP, 35% 
các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tự chủ về tài chính. Đến năm 2030, dân số nước ta sẽ đạt 
khoảng 105 triệu người, gồm 50 triệu dân số đô thị, tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 50% và phấn đấu 
đạt mức trung bình ASEAN, kinh tế đô thị đạt khoảng 85% GDP cả nước(Dịch Phong, 2022). 

Ở hai thành phố lớn, TP Hà Nội và TP HCM, một số khu đô thị được xem như là đô thị 
sinh thái (hay) đô thị xanh song mới chỉ nhận thấy nhiều cây xanh, tổ chức không gian công 
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cộng. Đối với đô thị sinh thái/ xanh đòi hỏi không gian xanh (mật độ cây xanh cao, tỷ lệ cây 
xanh/người cao, không gian công cộng, không gian công viên, mặt nước); công trình xanh 
(xanh hóa công trình, vật liệu xanh, tiết kiệm năng lượng, ưu tiên tiết kiệm năng lượng và tài 
nguyên, sử dụng năng lượng hiệu quả và vật liệu thân thiện môi trường); giao thông xanh (tỷ lệ 
giao thông công cộng, giảm sử dụng các phương tiện cá nhân, giảm khí thải CO2, sử dụng khí 
tái chế cho giao thông công cộng (GTCC); công nghiệp xanh (công nghiệp công nghệ cao, công 
nghệ sạch, hạn chế ô nhiễm); chất lượng môi trường đô thị xanh (môi trường không khí sạch, 
giảm rác thải, khói, bụi, độ ồn); bảo tồn cảnh quan văn hóa lịch sử danh lam thắng cảnh, cảnh 
quan thiên nhiên; cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường (Lê Thị Bích Thuận, 2016).

Từ đó, phát triển đô thị xanh ở Việt Nam, cũng theo nhà nghiên cứu Lê Thị Bích 
Thuận, cần tập trung các giải pháp như: (1) xây dựng đô thị nén kết hợp không gian mở; (2) đô 
thị nén hướng tới mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; (3) tổ chức không gian xanh 
đem hiệu quả cải thiện điều kiện vi khí hậu cho đô thị (tỷ lệ cây xanh tối thiểu 10-20% diện tích 
đô thị có thể giảm 3,3-3,90C), cây xanh đạt 20-50% có thể giảm 5-5,60C, 25% diện tích lớp phủ 
thực vật sẽ làm giảm tới 17-57% năng lượng làm mát do hiệu quả che bóng mát và làm ẩm; (4) 
giải pháp hạ tầng kỹ thuật và giao thông xanh, phát triển GTCC hạn chế phát thải khí các-bon; 
(5) giải pháp tổ chức không gian xanh, không gian mở đô thị giảm chi phí năng lượng.

b. Biến đổi khí hậu và vấn nạn môi trường đô thị

Theo NOAA (2021) thống kê về sự thay đổi khí hậu toàn cầu cho thấy: Nhiệt độ đã tăng 
khoảng 1,8°F (1°C) từ năm 1901 đến năm 2020; Mực nước biển dâng đã tăng nhanh từ 1,7mm/
năm trong hầu hết thế kỷ 20 lên 3,2mm/năm kể từ năm 1993; Các sông băng đang co lại: độ 
dày trung bình của 30 sông băng đã giảm hơn 60feet kể từ năm 1980; Diện tích bao phủ bởi 
biển băng ở Bắc Cực vào cuối mùa hè đã thu hẹp khoảng 40% kể từ năm 1979; Lượng carbon 
dioxide trong khí quyển đã tăng 25% kể từ năm 1958 và khoảng 40% kể từ cuộc Cách mạng 
công nghiệp; và Tuyết tan sớm hơn so với mức trung bình dài hạn. Các kết quả nghiên cứu 
gần đây cho thấy ở Việt Nam đã có một số biểu hiện chính như nhiệt độ trung bình năm đã 
tăng 0,89°C trong thời kỳ 1958-2018, riêng giai đoạn 1986-2018 tăng 0,74°C. Trên phần lớn 
lãnh thổ, lượng mưa mùa giảm đi trong các tháng 7, 8 và tăng trong các tháng 9, 10, 11. Trong 
5 thập kỷ gần đây, hiện tượng dao động năm của El Nino ngày càng có tác động mạnh mẽ đến 
chế độ thời tiết và đặc trưng khí hậu ở nhiều khu vực. Mực nước biển dâng lên trung bình 2,5-
3,0 cm mỗi thập kỷ và quỹ đạo bão dịch chuyển dần về các vĩ độ phía Nam và mùa bão lũ lùi 
dần vào các tháng cuối năm.

IPCC đã chỉ ra những khu vực dễ bị tổn thương do tác động của BĐKH gồm khu vực có 
địa hình thấp so với mực nước biển, các quốc gia vùng đảo ở Thái Bình Dương, các thành phố 
đông dân tại vùng đới bờ khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Các khu vực này sẽ đối mặt với 
các tổn thương và rủi ro thiên tai do bão và ngập lụt do gia tăng mực nước biển (IPCC, 2007d; 
World Bank, 2008, Mary Mostafanezhad adn Elizabeth Louis, 2011, Amrita et al., 2019). Bên 
cạnh đó, các đô thị này còn chịu ảnh hưởng lớn của các rủi ro do đảo nhiệt, hạn hán và xâm nhập 
mặn (Sarah Chapman et al., 2019, McKensey Global Institute, 2020, Hari Bansa Dulal, 2018). 
BĐKH đã và sẽ tiếp tục tác động xấu đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của đô thị. Theo WWF 
(2009), các đô thị Châu Á được cho là vùng dễ bị ngập lụt do BĐKH nhất thế giới. Số liệu thống 
kê tại khu vực Châu Á trong 100 năm gần đây cho thấy, nhiệt độ tăng từ 1°C to 3°C, mực nước 
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biển đang dâng lên, lượng mưa thay đổi và tần suất xuất hiện các hiện tượng thời tiết cực đoan 
ngày càng tăng. Nhiều đô thị lớn ở Châu Á nằm ven biển, phân bố tại những khu vực châu thổ 
sông chính, cao trình thấp, nên rất dễ bị tổn thương dưới tác động của ngập lụt. Bên cạnh đó, cần 
phải đề cập đến các vấn đề về xâm nhập mặn ảnh hưởng đến nguồn nước, đồng thời hạn hán và 
đảo nhiệt đô thị đã tác động lớn đến sức khoẻ cộng đồng, cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái đô thị. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường (2022) đã công bố Báo cáo đánh giá khí hậu quốc gia, trong 
đó đã phân tích giao động của khí hậu và biến đổi khí hậu Việt Nam (được xây dựng vào năm 
cuối của kỳ đánh giá 2018) và chỉ ra các tác động của biến đổi khí hậu. Về tác động của BĐKH, 
có thể rút ra một số kết luận: BĐKH làm gia tăng các cơn bão ở Biển Đông, tăng lượng mưa ở 
hầu hết các tháng trong năm, do đó cũng tăng lượng dòng chảy trong sông; Nguy cơ gia tăng 
hạn hán, xa mạc hoá, xâm nhập mặn, cháy rừng, ảnh hưởng đến sản lượng và giá trị từ rừng; 
Nguy cơ ngập lụt, xói mòn, rửa trôi, sạt lở làm giảm hiệu quả sử dụng đất; Thay đổi mức độ 
đa dạng sinh học, cấu trúc hệ sinh thái, nguy cơ diệt chủng loài; Thay đổi chế độ thuỷ, hải văn, 
nước biển dâng tác động thu hẹp diện tích hệ sinh thái rừng ngập mặn; và tác động mạnh đến 
hoạt động kinh tế- xã hội.Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng 
nặng nề của biến đổi khí hậu do có bờ biển dài. Tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam rất 
nghiêm trọng, là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xóa đói giảm nghèo, mục tiêu thiên niên kỷ 
và sự phát triển bền vững (GS. Trần Thục). 

Nhìn chung, quá trình đô thị hoá mạnh mẽ tại các quốc gia đang phát triển đã dẫn đến 
tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng tăng. Thêm vào đó, các tác động của biến đổi khí hậu 
càng làm cho việc quản trị đô thị trở nên khó khăn hơn. Khan hiếm nguồn nước cấp, nắng nóng, 
ngập lụt đô thị, nước thải và các vấn đề của nó đã ảnh hưởng ngày càng tăng đến đời sống, kinh 
tế xã hội tại các đô thị. Chất lượng không khí ngày càng ô nhiễm cả về tần suất, cường độ lẫn 
việc xuất hiện các thành phần ô nhiễm đặc thù. Khối lượng rác thải đô thị lớn với thành phần đa 
dạng và phức tạp, đặc biệt trong thời gian gần đây đề cập nhiều đến rác thải nhựa… là các vấn 
đề môi trường nhức nhối tại các đô thị.  

2. Phát triển môi trường bền vững ở Việt Nam

“Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” đã được 
Chính phủ ban hành ngày 1/10/2021góp phần thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới 
mô hình tăng trưởng, nhằm đạt được thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công 
bằng về xã hội; hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa carbon và đóng góp vào mục tiêu hạn 
chế sự gia tăng nhiệt độ toàn cầu. Trong đó mục tiêu cụ thể đến năm 2030 về giảm ít nhất 15% 
vàđến năm 2050 giảm ít nhất 30% cường độ phát thải KNK trên GDP so với năm 2014. Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đã được phân công xây dựng Đề án về nhiệm vụ và giải pháp đột phá, 
tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước triển khai các dự án ít phát thải. 
Đồng thời Bộ sẽ hoàn thiện Chiến lược quốc gia về BĐKH giai đoạn đến năm 2050 và cập nhật 
Kế hoạch quốc gia thích ứng với BĐKH phù hợp với mục tiêu đãcam kết tại Hội nghị COP26 
và xây dựng Báo cáo quốc gia về thích ứng với BĐKH nhằm khẳng định các nỗ lực và ưu tiên 
của Việt Nam. Kế hoạch hành động quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2021 - 2030 đã chỉ 
ra các nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, Ngành và địa phương để xây dựng và triển khai các hành 
động thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ phát thải KNK.
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Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền 
vững (QĐ số 622/QĐ-TTg ngày 10/5/2017) đã đề ra 17 mục tiêu chung với 115 mục tiêu cụ thể. 
Trong lộ trình thực hiện các mục tiêu này, Chính phủ đã ban hành 119 chỉ tiêu cụ thể cần đạt 
được đến năm 2030 (QĐ số 681/QĐ-TTg ngày 4/6/ 2019). Đây có thể coi là khung đánh giá về 
phát triển bền vững của Việt Nam nói chung và của các đô thị nói riêng. Bộ Xây dựng ban hành 
Thông tư 01/2018/TT-BXD ngày 05/1/2018 Quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng 
xanh. Các chỉ tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh gồm 24 chỉ tiêu được chia thành 4 nhóm: 
nhóm chỉ tiêu kinh tế gồm 5 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu môi trường gồm 10 chỉ tiêu; nhóm chỉ tiêu 
xã hội gồm 4 chỉ tiêu và; nhóm chỉ tiêu thể chế gồm 5 chỉ tiêu. Bộ chỉ tiêu đô thị xanh của Việt 
Nam (KOICA-MOC) là kết quả nghiên cứu của các nhóm chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Định 
cư và phát triển Hàn Quốc (KRIHS), Trường đại học Hanyang (Hàn Quốc), các Viện chức năng 
của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang và tỉnh Thái Nguyên trong khuôn khổ hợp 
tác giữa Tổ chức Quốc tế KOICA của Hàn Quốc và Bộ Xây dựng - Việt Nam. Bộ chỉ số đô thị 
xanh được thiết lập nhằm hỗ trợ cho việc ban hành các quyết định quy hoạch đô thị xanh ở Việt 
Nam. Mục tiêu của bộ chỉ số này giúp cho đô thị phát triển bền vững, nâng cao vị thế của đô 
thị xanh và góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng đời sống và năng lực 
cạnh tranh của đô thị. Bộ chỉ số đô thị xanh gồm 35 chỉ tiêu, trong đó có 17 chi tiêu thuộc 4 chỉ 
số, là chỉ số đô thị xanh (chỉ số tổng hợp và 3 chỉ số lĩnh vực (chỉ số môi trường xanh, chỉ số 
kinh tế xanh, chỉ số xã hội xanh), từ đây chính quyền đô thị sẽ lựa chọn chỉ tiêu đô thị xanh phù 
hợp với đặc trưng của địa phương, để đạt được mục tiêu quy hoạch đô thị xanh của địa phương 
mình. Bên cạnh đó, còn có các Bộ tiêu chí xác định đối tượng đánh giá Phường-Xã-Thị trấn 
trên địa bàn Thành phố (QĐ số 2660/QĐ-UBND, ngày 28/7/2020) cho các danh hiệu về: sạch; 
sạch và xanh; sạch, xanh và than thiện môi trường. Khung tiêu chí gồm 2 phần, phần 1- Về nội 
dung (80 điểm); phần 2 – Về công tác chỉ đạo thực hiện (20 điểm). Phần 1 gồm 5 mục phân 
chia theo: 50% khu phố có nhà ở; 50% tuyến hẻm, đường, kênh mương sạch, xanh, thân thiện 
môi trường; 100% công sở, trường học; 100% công trình văn hóa trên địa bàn phường-xã-thị 
trấn sạch, xanh, than thiện môi trường; 50% khu phố có cơ sở sản xuất, kinh doạnh sach, xanh, 
than thiện môi trường. 

Kiểm kê khí nhà kính là cơ sở khoa học nền tảng để các đô thị xác định nguồn, lượng 
phát thải, từ đó xây dựng các giải pháp giảm nhẹ. Theo Luật Bảo vệ môi trường 2020 

, kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà 
kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định 
và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 
Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục lĩnh vực, cơ sở phát thải KNK phải 
thực hiện kiểm kê KNK. Theo đó, 6 lĩnh vực phải thực hiện kiểm kê KNK gồm: năng lượng, 
giao thông vận tải, xây dựng, các quá trình công nghiệp, nông lâm nghiệp và sử dụng đất, chất 
thải. Trong đó chỉ rõ 1.662 cơ sở thuộc ngành công thương; 70 cơ sở thuộc ngành giao thông 
vận tải; 104 cơ sở thuộc ngành xây dựng; 76 cơ sở phát thải KNK phải thực hiện kiểm kê KNK 
thuộc ngành tài nguyên và môi trường .

Chuyển đổi số tại các đô thị là thực tế không thể tránh khỏi, mà trong đó, lĩnh vực quản 
lý môi trường đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu đã nắm bắt được các giá trị của số hoá để 
triển khai mạnh mẽ ở nhiều đô thị trên thế giới. Sự phát triển đô thị gắn với thông minh sẽ đáp 
ứng được nhu cầu ngày càng cao của con người, vàdo đó, việc xây dựng đô thị thông minh đã 
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ngày càng trở nên bức thiết đối với Việt Nam. Trong bối cảnh đó, ngày 1/8/2018, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 950/QĐ-TTg phê duyệt đề án Phát triển đô thị thông minh 
bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030. Ở một đô thị thông 
minh sẽ sử dụng các công nghệ điện toán thông minh giúp các thành phần và dịch vụ cơ sở hạ 
tầng được vận hành thông minh hơn, liên kết hiệu quả hơn. Vận hành đô thị thông minh góp 
phần hạn chế tiêu thụ tài nguyên, giảm phát thải, đáp ứng mục tiêu đô thị bền vững, trung hoà 
carbon. Quản trị cơ sở hạ tầng tại các đô thị thông minh tập trung vào việc áp dụng mô hình 
quản trị nhằm nâng cao hiệu quả tương tác giữa các bên liên quan với cốt lõi là người dân đô 
thị. Như trường hợp dự án Virtual Singapore giúp chính phủ quan sát hoạt động của toàn bộ cơ 
sở hạ tầng đô thị theo thời gian thực, giúp giám sát chất lượng không khí, quản lý lượng chất 
thải trong hệ thống các thùng rác công cộng, … Bên cạnh đó, dự án này còn cho phép tiến hành 
các thử nghiệm quy hoạch và giúp ứng phó với thảm hoạ môi trường, dịch bệnh hoặc khủng bố.

Các đô thị là tác nhân và không gian cơ bản trong quản trị khí hậu toàn cầu, cho 
dù thông qua việc tham gia vào mạng lưới khí hậu xuyên quốc gia, đổi mới bền vững 
đô thị, thử nghiệm hoặc sử dụng công nghệ kỹ thuật số carbon thấp trong quản trị đô 
thị. Một hiện tượng ngày càng được quan tâm được gọi là đô thị thông minh về khí hậu. 

Thách thức đô thị thông minh về khí hậu tập trung vào các khu vực cụ thể có tiềm năng giảm 
phát thải KNK hướng đến mục tiêu đô thị trung hoà carbon, đồng thời mang lại tác động kinh tế 
xã hội đáng kể, theo định hướng kinh tế tuần hoàn. Trong những năm gần đây, các đô thị đang 
tìm cách sử dụng các giải pháp công nghệ để giảm sử dụng năng lượng và tăng cường sử dụng 
năng lượng sạch, quản lý hiệu quả nguồn nước và chất lượng nước cấp, giám sát ô nhiễm không 
khí, tăng cường hiệu quả thu gom và tái sử dụng chất thải, phát triển mạng lưới dự báo nguy cơ 
và giám sát rủi ro khí hậu. Một số các hoạt động đã được triển khai thể hiện rõ sự kết hợp giữa 
công nghệ và tính bền vững của đô thị. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận rằng các tác động của 
biến đổi khí hậu ngày càng trở nên rõ rệt với mức ảnh hưởng tăng dần. Việc tìm ra các công cụ 
để quản lý, giám sát, hạn chế rủi ro cho đô thị một cách nhanh chóng và hiệu quả là vô cùng 
cấp bách. Sử dụng các công cụ này giúp kiểm soát các khía cạnh môi trường khác nhau của đô 
thị và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Các công cụ tập trung vào việc giám sát và kiểm soát theo 
thời gian thực 4 vấn đề môi trường chính: 1. Kiểm soát chất lượng không khí; 2. Quản lý chất 
thải rắn đô thị; 3. An toàn nguồn nước; và 4. Giám sát rủi ro khí hậu.

Nhìn chung, nhằm phát triển môi trường bền vững tại Việt Nam nói chung và các đô thị 
nói riêng, từ trung ương đến địa phương đã triển khai các giải pháp quản lý đô thị, ứng phó với 
BĐKH tập trung vào các định hướng: 1. Tăng cường năng lực quản lý và vai trò của cộng đồng, 
hoàn thiện cơ chế, sinh sách về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển đô thị thông 
minh, đô thị trung hoà carbon; 2. Huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế, các tổ chức 
khoa học, chính trị- xã hội, các tổ chức phi chính phủ và tăng cường hợp tác quốc tế; 3. Phát 
triển khoa học, công nghệ; 4. Chủ động ứng phó với thiên tai, tăng cường năng lực chống ngập 
tại các đô thị, củng cố đê điều thuỷ lợi và an toàn hồ chứa; 5. Phát triển nền kinh tế carbon thấp, 
giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

3. Xu hướng đô thị trung hòa các-bontrên thế giới và tiếp cận cho Việt Nam

Tại Hiệp định Paris (2015), các nước đã cam kết giảm thiểu khí nhà kính (KNK) dưới 
2oC và giảm thêm 1.5oC giúp đạt được trung hòa các-bon (không phát thải các-bon) trong đô 
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thị trước 2050. Theo đó, đô thị trung hòa các-bon là đô thị “không phát thải các-bon” trong quá 
trình phát triển (BSI, 2014). Tại COP26, Việt Nam với cam kết mức phát thải ròng về “0” vào 
2050, cùng trên 100 quốc gia tham gia cam kết giảm phát thải khí mê-tan toàn cầu vào năm 
2030 so với năm 2010; cùng 141 quốc gia tham gia tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về 
rừng và sử dụng đất; cùng gần 50 quốc gia tham gia tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than 
sang năng lượng sạch (Văn Toàn, 2022).

Bên cạnh đó,hiệp hội đô thị trung hòa các-bon (CNCA) cho rằng đô thị trung hòa các-bon 
là đô thị “cắt giảm KNK từ 80-100% trước năm 2050 hoặc sớm hơn” để đặt mục tiêu cắt giảm 
khí thải.

a. Định nghĩa và kinh nghiệm thế giới

Cho đến nay, chưa thấy nghiên cứu hoàn chỉnh về “thành phố/đô thị trung hòa các-
bon” (Aapo Huovila và đồng nghiệp, 2022). Qua nghiên cứu tổng hợp của Trường Đại học 
Văn Lang cho thấy: đô thị trung hòa các-bon phản ánh khả năng duy trì trạng thái cân bằng 
giữa lượng phát thải và lượng hấp thụ KNK hoặc giảm phát thải KNK trong khu vực nội 
thành và ngoại thành theo từng giai đoạn (đến năm 2030 và 2050).Còn theo C40 Cities 

, thành phố trung hòa các-bon đáp ứng việc phát thải KNK bằng 0 từ việc sử dụng nhiên liệu/
vật liệu trong công trình, giao thông và công nghiệp (thuộc phạm vi 1), sử dụng mạng lưới cung 
cấp năng lượng (phạm vi 2), xử lý rác thải sinh ra trong phạm vi thành phố (phạm vi 1 và 3). 
Cách tiếp cận này đang được tham khảo rộng rãi và trung hòa các-bon trở thành tâm điểm trong 
chính sách và hành động của các thành phố. Nhiều thành phố ở Châu Âu (Phần Lan, Đan Mạch, 
Vương Quốc Anh, Hà Lan…) đã công bố thời gian để đạt được mục tiêu và tiến tới trung hòa 
khí hậu. Như một số thành phố ở Phần Lan đã đặt mục tiêu trở trung hòa các-bon vào năm 2030 
đến năm 2035. Đây sẽ là những bài học cho các nước công nghiệp và đang phát triển. Có thể kể 
đến, thành phố Espoo đặt mục tiêu trung hòa các-bon vào năm 2030 và giảm phát thải lên tới 
80% (giai đoạn 1990-2030). Trong đó tập trung vào các giải pháp năng lượng thông minh và sản 
phẩm năng lượng không phát thải (Espoo, 2021). Thành phố Helsinki đặt mục tiêu trung hòa 
các-bon vào năm 2035 và giảm phát thải lên tới 80% (giai đoạn 1990-2035). Thành phố giảm 
KNK từ việc sử dụng năng lượng trong các công trình lên tới 82% giai đoạn 1990-2035. Giảm 
69% nguồn phát thải KNK từ giao thông (điện hóa các phương tiện). 

Ngoài ra, một số quá trình chuyển đổi ở các thành phố ở Đan Mạch và Hà Lan trong 
quá trình áp dụng khung chỉ tiêu giảm phát thải khí các-bon đã được nêu ra bởi học giả S. M. 
Allison, L. Bundgaard (2015). Thành phố Zoetermeer xác định chiến lược giảm phát thải khí 
các-bon bắt đầu từ năm 2007 đến năm 2030. Mục tiêu dài hạn trong việc trung hòa các-bon 
100% đến năm 2030 bao gồm: nhiệt độ, nước nóng và làm mát.Thành phố Eindhoven tập trung 
vào môi trường xây dựng. Thành phố Sonderborg: trung hòa các-bon bao gồm tất cả các lĩnh 
vực năng lượng và vận tải (không bao gồm: vận tải đường sắt, xe lửa, đường hàng không). Với 
mục tiêu từ năm 2010-2015 phát thải khí các-bon sẽ giảm 25%, từ năm 2016-2029 phát thải khí 
các-bon giảm 75% (sẽ được chia làm nhiều giai đoạn khác nhau).Thành phố Copenhagen đang 
trở thành thành phố đầu tiên hướng tới trung hòa các-bon tính đến năm 2025. Giảm thiểu những 
nguyên nhân do biến đổi khí hậu gây ra, trong đó: 74% sản xuất năng lượng, 11% di chuyển 
xanh, 7% tiêu thụ năng lượng, 6% sáng kiến mới, 2% sáng kiến quản lý thành phố. Hướng đến 
việc tối ưu hóa các đối tượng sau để giảm phát thải các-bon trong thành phố: tiêu thụ điện năng, 
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năng lượng trong quá trình sản xuất, di chuyển xanh, những sáng kiến mới trong việc vận hành 
thành phố bao gồm: xây dựng, điện năng, khí đốt, vận tải và công nghiệp. Chiến lược được chia 
thành các giai đoạn thực hiện, giai đoạn thứ nhất từ năm 2009-2012, 2013-2016, 2017-2020, 
2021-2025.

Từ kinh nghiệm trên, mục tiêu “trung hòa các-bon” mang tính linh hoạt hơn là mục tiêu 
“các-bon trở về bằng 0” (hay là 0 các-bon). Trong khi “không các-bon” đòi hỏi loại trừ tất cả 
các phát thải các-bon thì trung hòa các-bon cho phép bù-trừ phát thải thông qua việc mua bán 
qua bên thứ ba nằm ngoài phạm vi thành phố (Kennedy và Sgouridis, 2011).

b. Các yếu tố đối với đô thị trung hòa các-bon

Học giả Salvia (2021) cũng chỉ ra rằng nhiều yếu tố quyết định đến thực hiện cam kết 
trong Hiệp định Paris 2015 trong việc cắt giảm phát thải KNK và các-bon về 0 trong một giai 
đoạn nhất định của phát triển đô thị, các yếu tố đó là: quy mô dân số đô thị; chính sách giảm 
thiểu tác động BĐKH. 

Bên cạnh đó, mô hình FML (system dynamic models, công cụ cho quy hoạch đô thị), các 
học giả Fong, Matsumoto và Lun (2009) đã mô phỏng dự đoán mức tiêu thụ năng lượng của đô 
thị và mức phát thải các-bon. Đối với các nước đang phát triển cũng như các đô thị đang bùng 
nổ dân số thì thiếu thông tin, dữ liệu đầu vào để mô hình dự đoán FML được chính xác. Mô 
hình FML bao gồm 4 tiểu mô hình trong phát thải các-bon tại đô thị và là nguồn chính tiêu thụ 
năng lượng trong đô thị: ở, thương mại, công nghiệp, giao thông.

Ngoài ra, một số chính sách quản trị cắt giảm phát thải các-bon trong đô thị bằng giải 
pháp quy hoạch ngoài công cụ quy hoạch mô hình mô phỏng về phát thải các-bon như:

1. Ưu tiên sử dụng GTCC hơn giao thông cá nhân;

2. Đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng đô thị;

3. Sử dụng nguồn tài nguyên đất hiệu quả (tài nguyên có hạn và phát triển đô thị nén).

4. Giải pháp mảng xanh hạn chế phát thải các-bon; tăng khả năng hấp thụ và giữ các-bon. 
Mảng xanh đã trưởng thành khó là giải pháp hấp thụ các-bon hiệu quả. Một số giải pháp thay 
thế công nghệ truyền thống bằng công nghệ cao, sử dụng năng lượng hiệu quả cũng cho kết quả 
mô phỏng cắt giảm phát thải các-bon đáng kể.

Về cấu trúc đô thị và năng lượng, theo Owens (1986) hình thức đô thị phản ánh cấu trúc 
không gian đô thị (sử dụng đất) xác định nhu cầu và tiêu dùng năng lượng (ví dụ về giao thông 
và nóng lên khu vực nội đô) và các cơ hội cho hệ thống năng lượng thay thế (khả thi). Những 
đặc điểm hiệu quả năng lượng của cấu trúc không gian bị ảnh hưởng bởi sự nén, sử dụng đất tích 
hợp, nhóm chuyến đi (clustering of trip ends), các đơn vị đô thị độc lập về kích cỡ và số lượng. 
Học giả cũng miêu tả “đô thị nén”, “hình thức quần đảo” (archipelago pattern) và “cấu trúc ô 
vuông tuyến tính” được xem như các loại cấu trúc không gian đem lại hiệu quả năng lượng.

Nghiên cứu ở các nước Bắc Âu (Naess, 2012) cũng chỉ ra rằng “sự tập trung phân cấp/ 
phân tán có thể là hình thức dân cư đem lại hiệu quả năng lượng nhất ở phạm vi vùng rộng lớn”. 
Các thành phố mật độ cao và tập trung được quan tâm cho việc giảm sự cần thiết đi lại bằng xe 
ôtô (Naess, Sandberg & Roe, 1996). Newman và Kenworthy (1988) cung cấp minh chứng rằng 
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các yếu tố vị trí ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ năng lượng (fuel/ chất đốt) hơn là tắc nghẽn giao 
thông. Nói cách khác, các cấu trúc đô thị nén, phát triển tập trung tạo điều kiện và ủng hộ sự sử 
dụng hiệu quả năng lượng trong các thành phố (Fertner &Grobe).

Nghiên cứu về hệ thống giao thông và hình thức đô thị cho thấy “hình thức đô thị không 
chỉ tạo nên sự di chuyển, sự di chuyển cũng tạo nên hình thức đô thị”. Giao thông công cộng cần 
được kết hợp với sử dụng đất và quy hoạch giao thông để hạn chế sử dụng ôtô và định hướng 
phát triển hướng tới các điểm trung chuyển (transit nodes) (Anderson, Kanaroglou, & Miller, 
1996).

Quy hoạch đô thị hướng tới hiệu quả năng lượng- trong 3 chiều, trong đó: quy hoạch đô 
thị liên quan tới hình thức đô thị, cấu trúc không gian, các mối quan hệ chức năng và bối cảnh 
chính sách. Tiếp đến, các quan hệ chức năng (functional relations) bao gồm tất cả các loại dòng 
chảy đô thị và tương tác giữa các thành phần đô thị như: hệ thống giao thông và năng lượng. 
Chính sách (policy context) bao gồm hệ thống quy hoạch, các quan hệ quyền lực địa phương, 
chính sách năng lượng quốc gia và địa phương. Năng lượng và chương trình khí hậu được cụ 
thể hóa qua sự giao thoa, chúng định ra những tiềm năng và giới hạn trong quy hoạch đô thị, 
các phạm vi hành động về quy hoạch năng lượng đô thị.

Mặt khác, mối quan hệ giữa hình thức đô thị và các quan hệ chức năng cho thấy rằng cách 
thức di chuyển của mọi người chưa thể diễn tả hết về đặc điềm và hình thức đô thị. Qua nghiên 
cứu, hình thức đi lại bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi vị trí của một thành phố trong hệ thống đô thị 
vùng và sự phân bố thị trưởng lao động. Cụ thể, vấn đề đi lại khoảng cách xa tác động đến phát 
triển đô thị hiệu quả năng lượng (energy efficient urban development) không chỉ là về “chính 
sách quản lý đô thị” (urban containment); mà liên quan nhiều hơn đến hệ thống đô thị vùng. 
Mối quan hệ giữa 3 yếu tố về hình thức đô thị/cấu trúc không gian, chức năng và hệ thống chính 
sách chỉ ra các khu vực đô thị tiềm năng.

Hình 1. Mối quan hệ giữa hình thức đô thị/cấu trúc không gian, quan hệ chức năng  
và bối cảnh chính sách

Nguồn: Juliane Grobe, Christian Fertner, Niels Boje Groth, 2016
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Quá trình đô thị hóa nhanh (ở Trung Quốc hơn 35 năm qua) đã thúc đẩy phát triển kinh tế, 
đem lại thay đổi xã hội cơ bản và giúp làm tăng tiêu chuẩn sống của dân số đô thị và nông thôn. 
Giai đoạn tới, phát triển đô thị cần phải thích nghi tiếp cận xanh hơn và các-bon thấp, cách tiếp 
cận tập trung vào sử dụng đất đai, năng lượng và các nguồn lực hiệu quả.

Chính phủ Trung Quốc nhận ra sự cần thiết về chất lượng đô thị hóa. Tháng 4/2014, Trung 
Quốc đã ban hành tài liệu quan trọng, tiêu đề “Quy hoạch quốc gia về hình thức đô thị hóa mới 
giai đoạn 2014-2020 hướng đến những nguyên tắc hướng dẫn căn bản. Những nguyên tắc về: 
thực hiện phát triển đô thị công bằng và trọng tâm con người; tối ưu hóa quy hoạch đô thị (urban 
layout) nhấn mạnh vào đô thị nén và hiệu quả; theo đuổi “văn minh sinh thái” và tăng trưởng 
xanh và các-bon thấp; và bảo tồn di sản văn hóa và đặc trưng bản địa.

Do đó, nhiều thành phố Trung Quốc đã công bố tầm nhìn và mục tiêu phát triển xanh và 
thực hiện những dự án thí điểm ý tưởng mới, như Đô thị Sinh thái (Eco-City), Đô thị Các-bon 
thấp (Low Các-bon City), Đô thị Đáng sống (Livable City), Đô Thị Thông minh (Smart City) 
và Đô thị Sức khỏe (Health City). Nhận thấy một số khoảng trống trong thực hiện chiến lược 
các-bon thấp và đúc rút từ những kinh nghiệm quốc tế và của Trung Quốc, 19 tổ chức phi chính 
phủ đã cùng phối hợp kiến nghị 10 nguyên tắc về đô thị hóa các-bon thấp đối với các thành phố 
Trung Quốc. Những nguyên tắc được chia thành 3 hạng: Hình thức đô thị các-bon thấp, Hiệu 
quả nguồn lực, Chính quyền đô thị. Các thành phố Trung Quốc đã giải quyết để thực hiện: cách 
tiếp cận phát triển xanh, cách tiếp cận nhấn mạnh vào quy hoạch không gian chính, giao thông 
xanh, công nghiệp các-bon thấp, năng lượng tái tạo, chính quyền đô thị tốt.

4. Khả năng phát triển mô hình đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam

a. Trong nước

Hiện ngành xây dựng ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng (2020) về ứng 
phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thực hiện cam kết của 
Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị các Bên liên quan tham gia Công ước khung của LHQ lần 
thứ 26 (COP26) đã xác định các mục tiêu: xây dựng và thực hiện lộ trình cam kết của Ngành 
trong việc thực hiện cam kết của Việt Nam Nam tại COP26 về phát thải ròng bằng “0” vào năm 
2050”; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tối thiểu giai đoạn đến năm 2030 của ngành Xây dựng 
là 74,3 triệu tấn CO2 tương đương (CO2tđ) đến năm 2030, ít nhất 25% khu đô thị mới đạt tiêu 
chí khu đô thị xanh, phát thải các-bon thấp. 100% công trình đầu tư mới và các công trình sửa 
chữa cải tạo phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; ban 
hành cơ chế khuyến khích phát triển công trình xanh, khu đô thị/đô thị xanh, khu đô thị/đô thị 
phát thải các-bon thấp.

Về lĩnh vực môi trường, kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí 
giai đoạn 2021-2025 vừa được Bộ TNMT ban hành. Dự kiến đến năm 2023 có 50% số tỉnh, 
thành phố hoàn thành và công bố kết quả kiểm kê khí thải. Chú trọng hơn vào việc thu thập dữ 
liệu và công bố, tăng dần quan trắc, đánh giá tình hình ô nhiễm bầu không khí của thành phố để 
kịp thời thông tin đại chúng. Việc thực hiện kiểm kê khí thải định kì 3 năm một lần là cần thiết. 
Bộ TNMT sẽ tổ chức thực hiện kiểm kê các nguồn phát thải khí, bụi. Thúc đẩy các địa phương 
thực hiện kiểm kê khí thải trên địa bàn quản lý, đảm bảo đến năm 2023 có 50% số tỉnh, thành 
phố hoàn thành và công bố kết quả kiểm kê khí thải đến năm 2050 có 100% các tỉnh, thành phố 
hoàn thành và công bố kết quả kiểm kê khí thải (Mai Chi, 2022).
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Thêm nữa, chiến lược hướng tới nền kinh tế xanh, trung hòa cac-bon, đóng góp vào hạn 
chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu theo 04 mục tiêu chính: giảm cường độ phát thải KNK trên GDP; 
xanh hóa các ngành kinh tế; xanh hóa lối sống và thúc đẩy tiêu dùng bền vững; xanh hóa quá 
trình chuyển đổi trên nguyên tắc bình đẳng, bao trùm, nâng cao năng lực chống chịu. Các địa 
phương và các cơ quan liên quan tiến hành triển khai thực hiện theo Kế hoạch hành động quốc 
gia về tăng tưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030 tập trung xác định các hoạt động cụ thể, thời gian 
thực hiện, phân công trách nhiệm và nguồn lực huy động tương ứng.

Về lĩnh vực xây dựng, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm 
nhìn 2050 đã xác định đến năm 2030: tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý 
đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định đạt 95%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt đô thị được 
thu gom chiếm 10%; tỷ lệ nước thải đô thị được thu gom, xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn 
theo quy định lần lượt đạt trên 50% đối với đô thị loại II trở lên và 20% đối với các loại đô thị 
còn lại; tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng tại các đô thị đặc biệt, đô thị loại I lần 
lượt đạt ít nhất 20% và 5%; ít nhất 10 đô thị phê duyệt, thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô 
thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông minh bền vững. Đến năm 2050: 100% tỷ lệ CTR 
được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia, trong đó hạn chế tối đa việc chôn lấp 
CTR hữu cơ, chất thải có thể tái chế; 100% các đô thị xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống 
thoát nước, xóa bỏ tình trạng ngập úng tại các đô thị; 100% nước thải được xử lý đảm bảo quy 
chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận; tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công 
cộng tại các đô thị đặt biệt, đô thị loại I lần lượt đạt ít nhất 40% và 15%; ít nhất 45 đô thị phê 
duyệt, thực hiện Đề án tổng thể về phát triển đô thị tăng trưởng xanh theo hướng đô thị thông 
minh bền vững (Bộ Xây dựng, 2021).

Hình thành những khu phố sinh thái là một trong những cách giảm mức phát thải các-bon 
hoặc tiến đến đạt mức trung hòa các-bon. Khu phố sinh thái là một khu vực lãnh thổ cụ thể với 
thực tế về tính bền vững nằm trong cốt lõi quy hoạch đô thị và các dự án kiến trúc đô thị, và trở 
thành một phần không thể thiếu trong đời sống thường nhật của người dân. Mô hình khu phố sinh 
thái ban đầu phát triển rộng rãi tại vùng Scandinavia và Bắc Âu, tới nay đã lan tỏa sang các quốc 
gia thuộc các châu lục khác trên thế giới – Canada, Brazil, Hàn Quốc và Nhật Bản. Được thiết kế 
và tổ chức theo các quy tắc phát triển bền vững, khu phố sinh thái hướng tới 3 mục tiêu cơ bản: 
giảm hoặc hạn chế tác động của môi trường xung quanh; thúc đẩy gắn kết xã hội và việc hình 
thành các cộng đồng; phát triển kinh tế, đảm bảo tự cung tự cấp. Ban hành các chính sách quản lý 
không gian xanh đô thị cũng đồng thời góp phần giảm phát thải khí các-bon. Khi các thành phố 
đang không ngừng gia tăng về quy mô, mật độ dân số, không gian xanh đô thị được xem là yếu tố 
quan trọng để đảm bảo tính phát triển bền vững. Ngoài việc đóng góp giá trị thẩm mỹ và giải trí, 
không gian xanh đô thị còn đóng góp những giá trị về mặt kinh tế, xã hội và môi trường.

Bên cạnh đó, có những biện pháp thúc đẩy phân loại rác cũng là một trong những phương 
án làm giảm phát thải khí các-bon. Xây dựng hệ thống xử lý rác thải theo chuỗi bao gồm xả thải 
phân loại, thu gom phân loại, vận chuyển phân loại và xử lý phân loại, tăng hiệu quả công tác 
phân loại và xử lý rác thải, qua đó cải thiện thực trạng ô nhiễm môi trường.

b. Phương pháp tiếp cận và hướng giải pháp giảm thiểu các-bon

Theo hướng dẫn Kế hoạch thành phố trung hòa các-bon năm 2050, Kwi-Gon Kim (2022) 
chỉ ra một số nguyên tắc căn bản khi lập kế hoạch thành phố trung hòa các-bon, đó là: lộ trình 
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của thành phố cắt giảm phát thải để đảm bảo trung hòa các-bon vào năm 2050; thiết lập mục 
tiêu trồng cây xanh làm tăng độ che phủ cây xanh vào năm 2030 và 2050; tính toán việc cô lập 
các-bon, tiếp cận dự báo BAU quan tâm dân số, tăng trưởng kinh tế, đổi mới công nghệ, thay 
đổi ứng xử của người dân; các dự án trung hòa các-bon; đền bù các-bon.

Hình 2. Mô hình LCA đánh giá phát thải các-bon và giảm phát thải trong vận hành 
công trình dân dụng

Nguồn: Jiajia Wang và đồng nghiệp, 2021

Thêm nữa, Jiajia Wang và đồng nghiệp (2021) chỉ ra phương pháp đánh giá vòng đời (life 
cycle assessment/ LCA) giữa “phát thải các-bon” với “hiệu quả giảm” trong vận hành công 
trình đô thị. Từ đó xem xét không gian xanh phù hợp hình thành, phát triển “bể chứa các-bon” 
nhằm cải thiện và giảm thiểu các-bon theo mô hình trên.

Mảng xanh đô thị là phần thiết yếu giúp điều hòa khí hậu, cải thiện lượng CO2 có trong 
không khí góp phần giảm thiểu phát thải KNK và tạo cảnh quan đô thị. Phần này thực hiện 
nhằm ước tính mật độ cây xanh, tính toán lượng phát thải KNK và khả năng hấp thu KNK bởi 
hệ thống cây xanh. Qua đó đánh giá được mức độ cân bằng giữ trữ lượng CO2 hấp thu trong 
cây xanh so với lượng khí thải nhà kính cùng thời điểm.

c. Các giai đoạn tiếp cận, xây dựng đô thị trung hòa các-bon(nghiên cứu tại hai thành 
phố: TP HCM và TP Đà Nẵng)

•	Giai đoạn 1: Tầm nhìn, kế hoạch và lộ trình

c1. Tầm nhìn 2050:  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ 
TRUNG HÒA CÁC-BON VÀO NĂM 2050

c2. Kế hoạch, lộ trình 2030 và 2050:

- Lộ trình 2022 - 2030: Giảm và khử các-bon đáp ứng mục tiêu “đô thị các-bon thấp”

- Lộ trình 2031 - 2050: Khử các-bon, giảm thiểu, thích ứng để cụ thể hóa mô hình “đô thị 
trung hòa các-bon” và phục hồi hệ sinh thái, phát triển bền vững

•	Giai đoạn 2: Giảm các-bon
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TRONG PHẠM VI NGÀNH XÂY DỰNG, các tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị 
trung hòa các-bon sẽ tập trung hơn vào giải quyết các vấn đề liên quan tới các nguồn phát thải 
KNK, các-bon chính trong lõi đô thị (phạm vi 1 và 2), đó là: phát triển, quy hoạch và đô thị; giao 
thông đô thị; xây dựng và công trình đô thị; môi trường đô thị; năng lượng đô thị; hạ tầng đô 
thị; dịch vụ đô thị; chính quyền và quản lý đô thị; văn hóa, lối sống xanh, tiêu dùng đô thị xanh.

Tiếp tục ưu tiên thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án xây dựng và phát 
triển đô thị, ngành của TP Hồ Chí Minh và TP Đà Nẵng trong đó đề cao mục tiêu cắt giảm các-
bon/ tăng trưởng xanh/ đô thị xanh đề ra; đồng thời, hạn chế tối đa các hoạt động, công trình, 
dự án mới gây phát thải KNK và các-bon (giai đoạn 2023-2024).

•	Giai đoạn 3: Khử các-bon (giai đoạn 2024-2030)

Trong giai đoạn này, phát triển hệ thống “cô lập các-bon” và “tích trữ các-bon” thông qua 
các chương trình, đề án, dự án phát triển bể chứa các-bon tự nhiên, vành đai cây xanh, kết nối hệ 
công viên, cây xanh đường phố, CTCC trong và ngoài thành phố. Bổ sung hướng dẫn thiết kế bể 
chứa các-bon trong/gắn với công trình xây dựng và các giải pháp khai thác hiệu quả nguồn tài 
nguyên các-bon cho phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống và môi trường bền vững. 

•	Giai đoạn 4: Trung hòa các-bon, thích ứng và thích nghi (giai đoạn 2031-2050).

d. Khung tiêu chí xây dựng và phát triển đô thị trung hòa các-bon ở Việt Nam

d1. Căn cứ và cơ sở tiếp cận

Từ nghiên cứu về các bộ tiêu chí về phát triển bền vững, đô thị tăng trưởng xanh, đô thị 
xanh, chương trình môi trường của UNEP, chỉ tiêu phát triển đô thị quốc gia, khung tiêu chí xây 
dựng và phát triển đô thị trung hòa các-bon gồm: 9 nhóm tiêu chí và cụ thể hóa bằng 91 tiêu chí.

Các tiêu chí này được xây dựng nhằm cung cấp cho các đô thị một hướng xây dựng và 
phát triển các hoạt động “trung hòa các-bon” nhằm:

- Cụ thể hóa nhiệm vụ số số 10 và 13, Chương trình 4, Phụ lục II Quyết định số 438/QĐ-
TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề phát triển các đô thị Việt Nam ứng 
phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.

- Từng bước cụ thể hóa cam kết của Việt Nam tại COP26.

- Xây dựng và phát triển đô thị trung hòa các-bon.

- Trở thành đô thị bền vững hơn.

d2. Nhóm tiêu chí: 09 nhóm

- Tiêu chí 1: Phát triển, quy hoạch và đô thị (18 tiêu chuẩn)

- Tiêu chí 2: Giao thông đô thị (12 tiêu chuẩn)

- Tiêu chí 3: Xây dựng, công trình đô thị (19 tiêu chuẩn)

- Tiêu chí 4: Môi trường đô thị (13 tiêu chuẩn)

- Tiêu chí 5: Năng lượng đô thị (06 tiêu chuẩn)

- Tiêu chí 6: Hạ tầng đô thị (06 tiêu chuẩn)

- Tiêu chí 7: Dịch vụ đô thị (03 tiêu chuẩn)
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- Tiêu chí 8: Chính quyền và quản lý đô thị (08 tiêu chuẩn)

- Tiêu chí 9: Văn hóa, lối sống xanh, tiêu dùng đô thị xanh (06 tiêu chuẩn)

d3. Các tiêu chí: 91 tiêu chuẩn

5. Thay cho lời kết

Các đô thị đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực cắt giảm phát thải khí nhà kính toàn 
cầu. Mặc dù tổng diện tích đất của thế giới dành cho các đô thị chỉ chiếm 2%, các đô thị vẫn 
chiếm 2/31 mức năng lượng tiêu thụ và tạo ra 70% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (Liên 
hợp quốc, 2016, A. Sodiq, 2019). Nhằm đạt được các mục tiêu cắt giảm phát thải các-bon của 
thế giới cũng như của Việt Nam thì các thành phố chính là hạt nhân của các nỗ lực, chủ động 
phát triển thành các đô thị không phát thải. Đô thị không phát thải hay còn gọi là đô thị trung 
hoà các-bon là đô thị giảm phần lớn lượng khí thải các-bon và bù đắp lượng khí thải còn lại, đến 
mức các hoạt động của nó không làm tăng lượng khí thải ròng. Hiện tại, 708 thành phố đã tham 
gia cuộc đua với cam kết loại bỏ khí thải vào năm 2050 (Karim Elgendy, 2021).

Các đô thị cần được hỗ trợ trong việc xây dựng và đánh giá các kế hoạch và hành động, 
phát triển các ý tưởng sáng tạo và đổi mới và tăng cường hợp tác với các bên liên quan trong 
việc phát triển đô thị trung hoà các-bon. Đồng thời, đẩy mạnh các nghiên cứu về động lực và 
rào cản, cung cấp các kinh nghiệm điển hình hữu ích từ các quốc gia trên thế giới là các cơ sở 
để hỗ trợ các đô thị triển khai mục tiêu đầy tham vọng về trung hoà các-bon. Tựu chung, khung 
tiêu chí xây dựng và phát triển mô hình đô thị trung hòa các-bon là nền tảng cho các hướng phát 
triển thành phố, môi trường ngày càng bền vững hơn ở Việt Nam và thúc đẩy sớm hoàn thành 
cam kết của chúng ta tại COP26
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YẾU TỐ TÀI CHÍNH ĐÔ THỊ TRONG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ 
THỊ BỀN VỮNG, ĐẶC BIỆT LÀ ĐỐI VỚI NHÀ Ở VÀ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ

Nhóm tác giả: ThS. Phạm Thị Huệ Linh; TS. Vũ Cương
ThS. Nguyễn Thị Tú Anh; TS. Phó Đức Tùng; TS. Nguyễn Thị Lan Phương

                  Viện Quy hoạch ĐT&NT Quốc gia

PHẦN I. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ ÁP DỤNG CÁC CÔNG CỤ QUY 
HOẠCH VÀ TÀI CHÍNH NHẰM HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN 
ĐÔ THỊ - KẾT LUẬN CHO VIỆT NAM

1.1. Kinh nghiệm quốc tế về áp dụng các công cụ tài chính nhằm huy động nguồn 
lực cho phát triển đô thị 

Những kinh nghiệm quốc tế về tài chính đô thị ở đây chủ yếu được đúc rút từ thực tiễn ở 
Mỹ, Canada, Anh, Úc là những nước có hệ thống tài chính đô thị khá đa dạng, phát triển, huy 
động nhiều nguồn lực và đã thực hiện được nhiều dự án phát triển. Mặt khác, các công cụ này 
cũng đã được phân tích đa dạng trong các tài liệu nghiên cứu, tổng hợp thành những kiến thức 
cơ bản về lĩnh vực này. Mặt khác, đa số các công cụ tài chính mà các nước này áp dụng cũng 
dựa trên cơ sở cải tiến linh hoạt những công cụ kinh điển của nhóm Bắc Mỹ vào điều kiện cụ 
thể của từng nước, từng đô thị chứ ít có những phát kiến mới hoàn toàn. Vì thế, điều quan trọng 
là phải có những kiến thức nền, mang tính nguyên lý, rồi sau đó mới áp dụng vào điều kiện Việt 
nam hoặc điều kiện cụ thể của từng đô thị.

1.1.1. Tài chính từ khu vực Công

 Các lĩnh vực cần cấp vốn:

1) Xây dựng cơ sở hạ tầng mới để hỗ trợ nhu cầu mới (greenfield) 

2) Vận hành, bảo trì và phục hồi cơ sở hạ tầng hiện có để hỗ trợ nhu cầu hiện có (Brownfield)

 Ngân sách và nợ chính phủ:

- Đối với các dự án được tài trợ hoàn toàn từ ngân sách công, trước hết, các thành phố có 
thể dựa vào chính quyền quốc gia và tỉnh để cấp vốn. Hỗ trợ tài chính từ chính phủ cấp cao hơn 
thường dưới hình thức tài trợ trực tiếp, trợ cấp, cho vay lãi suất thấp, tăng cường tín dụng hoặc 
chuyển giao ngân sách giữa các cấp chính quyền dưới dạng giải ngân trực tiếp hoặc thông qua 
quỹ quay vòng. 

- Ví dụ điển hình: Quỹ Quay vòng Nhà nước về Nước sạch (CWSRF) ở Hoa Kỳ là một ví 
dụ điển hình về một quỹ quay vòng.

 Các công cụ tài chính địa phương

- Ở cấp địa phương, chính quyền cũng có ngân sách địa phương để có thể chi trả trực tiếp 
và công cụ nợ, tuy nhiên, vẫn còn hạn chế so với nhu cầu phát triển hạ tầng. Với sự hỗ trợ của 
chính phủ cấp cao hơn, các địa phương có thể tìm kiếm các lựa chọn tài chính của riêng mình: 
các khoản vay ngắn hạn hoặc dài hạn để tài trợ cho các hoạt động của họ, bao gồm các dự án cơ 
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sở hạ tầng, thông qua các NHTM hoặc ngân hàng công hoặc phát hành trái phiếu CQĐP.

- Ví dụ điển hình: Thị trường Trái phiếu CQĐP tại Mỹ - trái phiếu muni

 Đã đóng một vai trò quan trọng trong khả năng cấp vốn cho các dự án cơ sở hạ tầng 
lớn, một phần hoặc toàn bộ.

 Đối với người mua trái phiếu:  Thu nhập tiền lãi kiếm được từ trái phiếu CQĐP được 
miễn thuế liên bang

 Đối với chính quyền: mang lại nguồn vốn ngay lặp tức

 Có nhiều loại trái phiếu muni: 

+ Trái phiếu nghĩa vụ chung: có thể được phát hành cho các dự án không tạo ra doanh thu

+ Trái phiếu doanh thu: đây là công cụ nợ quan trọng đã được sử dụng để các thành phố 
tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn, đặc biệt là những dự án tạo ra doanh thu

+ Trái phiếu thuế đặc biệt hoặc hạn chế: Trái phiếu thuế bán hàng được một số cơ quan 
vận tải địa phương phát hành. 

+ Trái phiếu được đảm bảo từ các nguồn dự kiến:  Trái phiếu GARVEE 

+ Chứng chỉ tham gia (COP) là trái phiếu được miễn thuế do một tổ chức công có mục 
đích đặc biệt phát hành để huy động vốn cho thiết bị hoặc cơ sở của họ. Các thành phố đã sử 
dụng COP để thanh toán cho các phương tiện vận chuyển, cơ sở xử lý nước / nước thải, nhà tù, 
tòa nhà văn phòng và thậm chí cả công viên.

+ Trái phiếu tín dụng thuế: Trái phiếu Xây dựng Mỹ (BAB) đã được phát hành cho các 
dự án giao thông trên mặt đất.

 Kết luận:

- Gần như tất cả các công cụ thông dụng trên thế giới đều chưa được áp dụng hoặc chưa 
áp dụng hiệu quả ở Việt Nam do các CQĐP ở Việt nam đang dựa vào cơ chế ngược lại, là chưa 
minh bạch, để có thể thực hiện những khoản vay với những đảm bảo rất chung chung là nhà 
nước chịu trách nhiệm, hoặc những khoản nợ nhà thầu bất hợp pháp.

- Cần thiết phải minh bạch hóa cấu trúc nợ của địa phương, làm rõ các loại rủi ro tài chính 
và chi phí nợ từ đó giao quyền quyết định cho các bên tham gia, bao gồm cả các bên cho vay 
và bên chủ nợ. Chỉ có sự minh bạch này mới có thể làm tăng khả năng tài chính của các địa 
phương.

1.1.2. Tài trợ cho khu vực tư nhân

 Có nhiều hình thức tham gia của tư nhân vào cơ sở hạ tầng thường chia thành hai 
loại chính: 

- Ủy quyền: chính phủ tiếp tục sở hữu tài sản cơ sở hạ tầng của mình và đóng vai trò giám 
sát tích cực, nhưng giao trách nhiệm cung cấp dịch vụ của mình, một phần hoặc toàn bộ, cho 
khu vực tư nhân

- Thoái vốn: chính phủ chuyển giao trách nhiệm của mình cho khu vực tư nhân tương ứng 
với số cổ phần đã bán.
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 Vốn tự có đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tài chính của khu vực tư 
nhân, được sử dụng như một đòn bẩy để tăng vốn nợ cần thiết cho các dự án cơ sở hạ tầng. 

- Quỹ cơ sở hạ tầng: do bên thứ ba quản lý được thành lập đặc biệt cho các khoản đầu 
tư cơ sở hạ tầng. Các nguồn vốn tự có cho các quỹ cơ sở hạ tầng phần lớn là các nhà đầu tư 
tổ chức. 

- Đầu tư trực tiếp: nhiều nhà đầu tư đã chuyển sang đầu tư trực tiếp vào các dự án CSHT 
thông qua tìm nguồn cung ứng và xây dựng năng lực nội bộ của riêng họ thay vì dựa vào các 
nhà quản lý quỹ. Một phần đáng kể vốn của nhà đầu tư tổ chức cũng được đầu tư vào chứng 
khoán CSHT thông qua các nhà quản lý quỹ của họ cho các công ty CSHT (nhà nước hoặc tư 
nhân) có hoạt động kinh doanh chính là CSHT.

- Nguồn vốn nợ: 

+ Vay ngân hàng và trái phiếu dự án: vốn nợ dài hạn dành cho tài trợ của khu vực tư 
nhân trong lĩnh vực CSHT công cộng được đảm bảo thông qua các khoản vay NHTM hoặc phát 
hành trái phiếu dự án thông qua hình thức đặt cọc tư nhân

+ Quỹ nợ hạ tầng: các nhà đầu tư tổ chức, đặc biệt là các quỹ hưu trí và quỹ tài sản có 
chủ quyền đã tiếp cận các khoản nợ thông qua các quỹ nợ CSHT,  để bù đắp khoản còn thiếu 
mà các NHTM và công ty bảo hiểm chưa giải quyết được trong lĩnh vực nợ dài hạn, rủi ro thấp.

 Mô hình hợp tác công tư (PPP): 

- Hình thức hợp tác khác nhau giữa khu vực công và khu vực tư nhân, cho dù theo hợp 
đồng hay theo cách khác. 

-  Theo quan hệ đối tác công tư hay PPP, chính phủ trao cho một tổ chức tư nhân (được 
gọi là người được nhượng quyền) một quyền độc quyền trong hình thức nhượng quyền dài hạn 
hoặc thuê (gọi là nhượng quyền) để cung cấp các dịch vụ cơ sở hạ tầng cụ thể cho công chúng. 
Khu vực tư nhân thu xếp tài chính để đổi lấy việc sử dụng tài sản công

- công cụ tài chính cơ bản nằm trong PPP là cấu trúc phương tiện mục đích đặc biệt 
(SPV), dạng như ban quản lý dự án. SPV này có thể được tạo thành từ hai hoặc nhiều công ty tư 
nhân là “chủ sở hữu vốn chủ sở hữu” của dự án. Thông qua SPV, các công ty này sở hữu nhượng 
quyền dài hạn và họ chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn tài chính vốn chủ sở hữu rủi ro 

- Khi dự án không có đủ nguồn thu, IFIs và / hoặc chính phủ có thể cung cấp hỗ trợ tài 
chính bổ sung, dưới dạng một khoản vay lãi suất thấp (30%) phụ thuộc vào các khoản nợ cao 
cấp khác của dự án. Các khoản vay này có thể được bổ sung thêm bằng cách hỗ trợ thêm từ khu 
vực công để lấp đầy khoảng thiếu hụt tài chính còn lại. Khoản tài trợ chênh lệch này có thể dưới 
dạng khoản tài trợ trực tiếp (ví dụ 10%) đến từ nhà tài trợ chính phủ, có thể là chính thành phố.

 Tư nhân hóa thông qua thoái vốn: 

- Chuyển giao quyền sở hữu bằng cách bán — các tài sản cơ sở hạ tầng đang vận hành 
đầy đủ thuộc phạm vi công cộng cho khu vực tư nhân

-  Có 04 cách phổ biến để quá trình tư nhân hóa diễn ra: Bán thương mại, Phát hành IPO, 
bán cho nhân viên, bán cho người dung hoặc khách hàng.
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-  Quy mô số tiền thu được có xu hướng khá cao và cùng với việc không có nghĩa vụ trả 
nợ, tư nhân hóa là một trong số ít các lựa chọn tiềm năng có thể bắt đầu giải quyết bù đắp cho 
các thiếu hụt lớn về kinh phí cơ sở hạ tầng.

- Ví dụ điển hình: Úc đã đạt được nhiều thành công hơn với quá trình tư nhân hóa với ít 
tranh cãi chính trị hơn một phần vì chính phủ đã có thể thu hút các quỹ hưu trí công lớn từ phía 
nhà đầu tư tư nhân.

 Các cân nhắc tài trợ cho khu vực tư nhân khác 

- Trong những năm gần đây, phần lớn các quỹ cơ sở hạ tầng lớn đã bắt đầu tìm kiếm sự 
kết hợp của cả hai loại dự án, dùng brownfield để tài trợ greenfield => một xu hướng tích cực 
do hầu hết các nhu cầu cơ sở hạ tầng quan trọng liên quan đến đô thị hóa nhanh chóng đều nằm 
trong không gian xanh mới.

- Ngày càng có nhiều sự quan tâm giữa các tổ chức từ thiện, các quỹ tư nhân và một loạt 
các tổ chức phi lợi nhuận để tham gia vào các khoản đầu tư giúp đạt được các thành phố bền 
vững hơn. 

- Huy động vốn từ cộng đồng đang nổi lên như một nguồn tài trợ quan trọng, đặc biệt là 
đối với các dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ.

 Kết luận: 

- Để thu hút nguồn vốn tư nhân vào việc thực hiện các dự án hạ tầng, nhà nước cần có một 
số dạng hỗ trợ hoặc có những công cụ chi tiết để giảm mức độ rủi ro theo từng giai đoạn dự án, 
nhưng không được làm tăng nợ công. 

- Kinh nghiệm tổ chức cũng như cơ sở pháp lý cụ thể cho các BQLDA trong công cụ PPP 
cần được củng cố ở Việt Nam thì mới phát huy được công cụ này. 

- Việc đánh giá tài sản – vấn đề mấu chốt của nhượng quyền và thoái vốn – cần được thực 
hiện đúng giá trị thực và minh bạch hóa quy trình. 

- Hành lang pháp lý cần được điều chỉnh để ngày càng hạn chế tốt hơn các nguy cơ và rủi 
ro phát sinh từ các nhóm lợi ích và tham nhũng. 

- Kinh nghiệm quốc thế cho thấy còn có một số loại nhà đầu tư tổ chức rất kinh điển cho 
lĩnh vực hạ tầng như các quỹ hưu trí, bảo hiểm, quỹ tài sản có chủ quyền.

- Các thành phố đang khai thác nguồn tài chính từ khu vực tư nhân nên cẩn trọng với một 
số vấn đề tồn tại khiến cho việc sử dụng vốn của khu vực tư nhân kém hiệu quả liên quan đến 
quan niệm sai lầm về đầu tư và tài trợ của khu vực tư nhân, hiểu biết kém về các yếu tố rủi ro; 
các ưu đãi và lợi ích của các bên bị lệch lạc; kỳ vọng của công chúng đối với mức giá thấp hơn 
và trợ cấp của chính phủ; xã hội dân sự và lợi ích nhóm; thiếu uy tín trong các cam kết của chính 
phủ; tham nhũng và mất cân đối trong cấu trúc thỏa thuận giữa các bên tham gia; đánh giá nhu 
cầu tăng cao đối với cơ sở hạ tầng mới. 

1.1.3. Hỗ trợ tài chính từ các tổ chức tài chính quốc tế

 Các tổ chức tài chính quốc tế và ngân hàng phát triển, được gọi chung là IFI, là các 
ngân hàng phát triển khu vực công và các tổ chức tài chính phát triển thuộc sở hữu của một hoặc 
nhiều chính phủ quốc gia, cung cấp nguồn tài chính dài hạn, phát triển quy mô lớn, trong đó cơ 
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sở hạ tầng đóng một phần lớn, để đáp ứng các ưu tiên kinh tế, phát triển và xã hội của quốc gia 
hoặc quốc tế.

 IFI cung cấp tài chính cho các dự án cơ sở hạ tầng thành phố theo nhiều cách, thường 
bao gồm:

- Vốn nợ đối với các quốc gia có chủ quyền: IFIs phân bổ vốn vay cho chính phủ các quốc 
gia, trên cơ sở thỏa thuận giải ngân cho CQĐP theo các điều kiện cụ thể. 

- Cho thành phố vay: cung cấp các khoản vay trực tiếp cho các thành phố tự quản. Cho 
vay thành phố cũng có thể được cung cấp bằng cách giúp các ngân hàng địa phương thực hiện 
và quản lý rủi ro tín dụng của thành phố hoặc bằng cách tạo ra các quỹ phát triển trung gian của 
thành phố.

- P3 là một phần quan trọng của chiến lược đầu tư đô thị cho IFI. Nhiều IFI có các bộ 
phận cụ thể của P3 để quản lý vai trò của khu vực tư nhân trong việc cung cấp dịch vụ của 
thành phố

- IFIs hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng địa phương và khu vực và các trung gian tài 
chính cho các khoản đầu tư vào đô thị. Để tiếp tục kích thích dòng vốn, IFIs cũng hợp tác chặt 
chẽ với các quỹ tài sản có chủ quyền (SWF), bao gồm Quỹ Phát triển Trung Quốc-Châu Phi 
(Quỹ CAD; một công ty con của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc), Norfund của Na Uy, Cơ 
quan Đầu tư Qatar, Abu Dhabi Cơ quan đầu tư, và Fundo Soberano Angolano của Angola.

 Kết luận:

- Nguồn vay ưu đãi cho Việt Nam sẽ giảm đi nhiều, tiến tới không còn nữa. Để huy động 
được nguồn vốn này, cần có hiểu biết sâu sắc về những chương trình, nguyên tắc, lĩnh vực hoạt 
động của từng tổ chức.

- Cần đào tạo, nâng cao năng lực cho địa phương, tạo thành những đội ngũ chuyên nghiệp 
mới có thể huy động được các nguồn vốn này

- Các thành phố và địa phương cần nâng cao năng lực tín dụng nói chung của mình, trước 
khi tiến hành khảo sát các nguồn vốn. 

1.1.4. Cải tiến tín dụng và các hoạt động khác - Công cụ đòn bẩy tài chính

Cho dù tài trợ từ khu vực công hay tư nhân, mục tiêu cơ bản của tài trợ cho cơ sở hạ tầng 
là thu được càng nhiều tiền càng rẻ càng tốt. Có nhiều công cụ tăng cường tín dụng và đòn bẩy 
tài chính khác giúp đạt được mục tiêu này, đặc biệt là về mặt tài chính vay nợ. Hầu hết các công 
cụ này nhằm mục đích giảm rủi ro và tăng tính thanh khoản cho các khoản đầu tư tổng thể.

- Các khoản vay phụ lãi suất thấp và các khoản tín dụng dự phòng thường được cung cấp 
bởi chính quyền quốc gia và tiểu bang / tỉnh hoặc IFIs để giúp giảm rủi ro cho các nhà đầu tư 
và cho phép các thành phố và các nhà tài trợ dự án vay với lãi suất thấp hơn. 

- Tài trợ nợ cấp dưới (đôi khi được gọi là tài trợ tầng lửng) đề cập đến vốn nằm giữa nợ 
cấp cao và vốn chủ sở hữu. Nợ thứ cấp giúp tạo thanh khoản và giảm rủi ro cho các bên cho 
vay nợ cấp cao, cuối cùng giúp cải thiện xếp hạng tín dụng của dự án. 

- Miễn thuế và các ưu đãi thuế khác là một công cụ đòn bẩy khác cho phép các chính phủ 
cấp cao hơn thu hút vốn tư nhân và giúp giảm chi phí đi vay cho các thành phố. 
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- Tăng cường tín dụng cũng có thể được cung cấp dưới dạng các hình thức bảo hiểm và 
sản phẩm bảo hiểm khác nhau. 

- Đối với P3, có một số bảo lãnh từ chính phủ, khi được sử dụng một cách thích hợp, có 
thể đóng vai trò như một công cụ hữu hiệu để cải thiện cấu trúc tài chính P3. 

- Có vô số cơ hội để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của dự án trong suốt vòng đời của 
dự án thông qua tái cấp vốn. Tái cấp vốn và tái cấp vốn thông qua vốn chủ sở hữu thứ cấp và 
thị trường nợ liên quan đến việc thay thế vốn ngắn hạn, rủi ro cao, đắt tiền bằng vốn dài hạn, 
rủi ro thấp hơn, chi phí vốn thấp hơn, do đó cải thiện chi phí vốn tổng thể của dự án. 

1.1.5. Một số ví dụ cụ thể về áp dụng công cụ tài chính nhằm huy động nguồn lực cho 
phát triển đô thị, liên quan tới cấu trúc quản lý dự án

1.1.5.1. Trái phiếu CEPAC: Nguồn thu bổ sung

CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção, hoặc Chứng chỉ cho Tiềm 
năng Xây dựng Bổ sung) là một công cụ tài trợ đô thị sáng tạo, kết hợp các phương pháp tiếp 
cận thu hồi giá trị, phát triển và bán quyền sử dụng không gian. CEPAC là trái phiếu do chính 
quyền thành phố phát hành cho một khu vực cụ thể trong thành phố của họ được chỉ định để tái 
phát triển. 

Kinh nghiệm này được áp dụng để kêu gọi nguồn tài chính cho một dự án liên ngành, tại 
một khu vực cụ thể, chẳng hạn khu TOD quanh nhà ga, sân bay, hay một tổ hợp thương mại 
dịch vụ đa năng ở trung tâm. 

Sự thành công của các cuộc đấu giá CEPAC rất khác nhau ở các số phát hành được bán 
so với số phát hành được cung cấp. Thời gian của các cuộc đấu giá và số tiền đấu giá có ý nghĩa 
chiến lược và việc kiểm tra chặt chẽ các điều kiện thị trường bất động sản là rất quan trọng để 
chiết xuất giá trị tối đa từ mỗi cuộc đấu giá. Mặc dù giá ban đầu cho CEPAC đã được ấn định 
theo luật cho mỗi cuộc đấu giá, nhưng giá thực tế cũng rất khác nhau tùy theo cung và cầu tại 
thời điểm đấu giá. Những thay đổi này là do những nguyên nhân từ sự điều chỉnh ban đầu của 
thị trường đối với một sản phẩm mới đến những biến động của chu kỳ kinh doanh bất động sản.

Thành phố Sao Paulo (Brazil): CEPAC gắn liền với các khu vực tái phát triển đô thị được 
gọi là “hoạt động đô thị” hoặc “UO”. UO là một công cụ được chính quyền thành phố sử dụng 
để thực hiện chuyển đổi cơ cấu của một khu vực đô thị lớn trong thành phố thông qua sự hợp 
tác giữa các cơ quan công quyền và các nhà phát triển tư nhân.

Năm 2004, chính quyền tp. Sao Paulo đã phê duyệt việc sử dụng trái phiếu CEPAC làm 
cơ chế thanh toán khuyến khích cho hai trong số năm UO đã được phê duyệt, Faria Lima và 
Agua Espraiada, đã huy động được hơn 1,6 tỷ R$ (800 triệu USD) trong 5 năm đầu tiên. Các dự 
án khu dân cư và thương mại mới được xây dựng với các quyền do CEPAC cung cấp cũng góp 
phần làm tăng thêm thuế thu nhập bất động sản cho thành phố.

1.1.5.2. Huy động vốn từ cộng đồng: Các dự án nhỏ và P3 Vốn chủ sở hữu

- “Huy động vốn từ cộng đồng”: hành động huy động vốn cho một dự án từ các nhà đầu 
tư cá nhân (đám đông) thông qua một nền tảng trực tuyến trung gian

- Ba thành phần cơ bản: 
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(1) Các doanh nhân (những người gây quỹ)

(2) Các nhà đầu tư (đám đông)

(3) Các trung gian (các nền tảng trực tuyến)

- Phù hợp với các dự án cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ. 

- Đối với các dự án cơ sở hạ tầng thành phố nhỏ, các nền tảng huy động vốn từ cộng đồng 
dân sự đặc biệt hữu ích như được chứng minh bằng các ví dụ sau:

+ Chuyển đổi ga tàu bỏ hoang thành công viên công cộng dưới lòng đất ở New York (huy 
động được 150.000 đô la trên Kickstarter) 

+ Thay thế trung tâm cộng đồng ở Glyncoch, Wales (66.000 đô la được huy động trên 
SpaceHive

+ Chương trình chia sẻ xe đạp ở trung tâm thành phố ở Thành phố Kansas, MO (huy 
động được hơn 400.000 đô la trên Neighbor.ly)

+ Dự án Đường dành cho Xe đạp được Bảo vệ Arapahoe ở Thành phố Denver, CO ($ 
36,100 huy động được trên Ioby) 

+ Dự án làn đường dành cho xe đạp Hampline ở Memphis, TN (gây quỹ 68.600 USD trên 
Ioby) 

+ Công viên đô thị Liverpool Flyover ở Liverpool, Anh (gây quỹ 44.000 USD trên 
Spacehive).

+ Sáng kiến trái phiếu nhỏ của Thành phố Denver (Hòa Kỳ) trị giá 12 triệu USD thông 
qua nền tảng trực tuyến của riêng mình đã thu hút nhiều người dân hơn trong việc cải thiện cơ 
sở hạ tầng của thành phố.

1.1.5.3. Quỹ hưu trí trong không gian Greenfield: Dự án N-33 ở Hà Lan

Tài sản cơ sở hạ tầng rất phù hợp để khớp với các khoản nợ dài hạn của các nhà đầu tư tổ 
chức, chẳng hạn như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm. Một khi đạt được sự ổn định trong 
hoạt động, hầu hết các tài sản cơ sở hạ tầng tạo ra dòng tiền ổn định, dài hạn — một số thậm chí 
có tính đến lạm phát — đặc biệt hấp dẫn trong việc đáp ứng các khoản nợ dài hạn.

Dự án mở rộng đường N – 33 với sự tham gia của hai quỹ hưu trí lớn của Hà Lan (PGGM 
và APG). 

- Nhượng quyền N-33 P3 đặc biệt ở chỗ, với sự phối hợp chặt chẽ với chính phủ, các quỹ 
hưu trí đã tham gia trực tiếp và tích cực vào cả vốn chủ sở hữu và tài trợ nợ từ đầu năm. Các 
quỹ hưu trí là động lực chính trong việc đảm bảo gói tài chính tổng thể cho dự án. Sự tham gia 
tích cực của họ có tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu quả tổng thể của vốn được sử dụng 
vào dự án. 

- Chiến lược phân bổ rủi ro tối ưu trong đó các rủi ro cụ thể được phân bổ cho những 
người có khả năng chịu đựng chúng tốt nhất (APG, Chính phủ, BAM,  PGGM và các NHTM 
). Việc phân bổ rủi ro như vậy có tác dụng giảm rủi ro tổng thể của dự án và do đó tổng chi phí 
dự án, cuối cùng giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế.
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1.1.5.4. Cơ quan tài trợ của chính quyền địa phương: Phương pháp tiếp cận gộp nhiều 
thành phố

- Cơ quan tài trợ của CQĐP (LGFA) là cơ quan hợp tác tài chính giữa các CQĐP, thuộc 
sở hữu chung của các thành phố thành viên, đôi khi với một cổ phần sở hữu thiểu số của chính 
phủ quốc gia.

- Nhiệm vụ chính của LGFA là tổng hợp nhu cầu vay của CQĐP và phát hành trái phiếu 
trên thị trường vốn. Số tiền thu được từ những trái phiếu này sau đó được cho CQĐP của các 
thành phố thành viên vay lại. 

- Hầu hết các LGFA hiện tại này hoạt động với sự bảo đảm chung từ các thành viên,

- Các yếu tố quan trọng sau đây để tạo ra một LGFA hoạt động tốt: 

+ Mối quan hệ giữa CQĐP và CQQG, cả về mặt pháp lý và tài chính

+ Dòng thu nhập (ví dụ: thuế) và các vấn đề liên quan đến tính ổn định, khả năng dự đoán, 
đa dạng hóa, xu hướng, hệ thống thu, tỷ lệ thu và khả năng khai thác các loại thuế địa phương mới 

+ Ngân sách địa phương và cơ cấu chi phí và các vấn đề liên quan đến quản lý và kiểm soát

+ Mức nợ hiện tại, các khoản thanh toán lãi suất, kỳ hạn thanh toán, hồ sơ thanh toán và 
các hạn chế của chính phủ quốc gia.

+ Các cân nhắc về thể chế như các tổ chức có trách nhiệm, hệ thống kế toán, kiểm toán và 
mức độ kiến thức và kỹ năng.

Ví dụ về các LGFA hiện có bao gồm: 

+ Kommunekredit ở Đan Mạch, được thành lập vào năm 1898, tất cả các CQĐP hiện đã 
tự nguyện tham gia, phát hành trái phiếu thường xuyên trên các thị trường vốn khác nhau và 
hiện đang thống trị thị trường tín dụng của CQĐP 

+ Kommuninvest ở Thụy Điển, được thành lập vào năm 1986 và trong đó hơn 90% tất cả 
các CQĐP và khu vực là thành viên, đã thay đổi hoàn toàn thị trường cho vay đối với CQĐP, 
chuyển đổi nó từ hệ thống độc quyền mà phần lớn là không hiệu quả trước đây.

+ Munifin ở Phần Lan, được thành lập vào năm 1990 và được bảo lãnh bởi Ủy ban Bảo 
lãnh Thành phố (MGB) đại diện cho 99,95% dân số, là một công ty cổ phần nơi các đô thị thành 
viên nắm giữ quyền sở hữu đa số với các cổ đông khác bao gồm quỹ hưu trí địa phương (31%) 
và chính phủ quốc gia (16%).

+ Ngân hàng Nederlandse Gemeenten (BNG) ở Hà Lan, được thành lập năm 1914 như 
một tổ chức tài chính chuyên biệt thuộc sở hữu của 406 thành phố (với 46,4% cổ phần), có 60% 
thị phần của các thành phố Hà Lan.

1.1.5.5. Tài trợ có trách nhiệm với xã hội

1- Trái phiếu xanh 

- Là một công cụ nợ có thu nhập cố định, nơi vốn được huy động thông qua thị trường vốn 
nợ; số tiền thu được từ trái phiếu được sử dụng để tài trợ cho các dự án, tài sản hoặc hoạt động 
kinh doanh “xanh” vì lợi ích môi trường, có thể là năng lượng tái tạo, vận chuyển carbon thấp, 
lâm nghiệp hoặc các lĩnh vực khác giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. 
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- Ví dụ:

+ Gothenburg (Thụy Điển): hỗ trợ các dự án môi trường khác nhau trong các lĩnh vực 
giao thông công cộng, quản lý nước, năng lượng và quản lý chất thải.

+ Thành phố Johannesburg  (Nam Phi) đã phát hành trái phiếu xanh để huy động được 
1,5 tỷ R1 (143 triệu USD) để tài trợ cho dự án Khí sinh học thành năng lượng, Sáng kiến mạch 
nước phun năng lượng mặt trời; Xe buýt chạy bằng nhiên liệu kép và nhiều dự án khác nhằm 
giảm phát thải khí nhà kính của thành phố. 

2- Trái phiếu tác động xã hội 

- Là một công cụ tài trợ sáng tạo dựa trên hiệu quả hoạt động cho phép 

- Chính phủ đặt ra một kết quả cụ thể, có thể đo lường được mà chính phủ muốn đạt được 
(thường là về bản chất lợi ích xã hội) cho một nhóm dân cư nhất định (người thụ hưởng) và hứa 
sẽ trả tiền cho một tổ chức bên ngoài (trung gian) nếu và chỉ khi tổ chức đó mang lại kết quả.

- Công cụ này đặc biệt hiệu quả đối với các nước đang phát triển, khi mà khối nhà nước 
không có chuyên môn cao về quản lý dự án và quản lý tài chính.

- Đã được sử dụng chủ yếu để giải quyết các vấn đề xã hội và tài trợ cho các chương trình 
như an toàn công cộng, cải tạo nhà tù, người vô gia cư, phát triển lực lượng lao động và các 
chương trình chăm sóc sức khỏe dự phòng.

- Ví dụ: Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ (HUD) đã khuyến khích việc sử dụng Pay 
for Success khi cung cấp khoản tài trợ 5 tỷ đô la để hỗ trợ các nỗ lực xây dựng lại sau Katrina 
(2013).

1.1.5.6. Thuế và thương mại giới hạn

- Thuế carbon và giới hạn thương mại là hai cơ chế tài trợ đặc biệt giải quyết vấn đề ô 
nhiễm và sự nóng lên toàn cầu. Doanh thu từ đó được sử dụng để tài trợ cho năng lượng, giao 
thông và các dự án cơ sở hạ tầng khác nhằm giải quyết phát thải khí nhà kính và các vấn đề môi 
trường liên quan khác. 

- Thuế carbon và thuế năng lượng mới chỉ được áp dụng ở một số quốc gia như Ấn Độ, 
Nhật Bản, Úc, Đức, Anh nhưng đều không đưa ra được những mức thuế carbon thống nhất.  
Một số bang ở Hoa Kỳ và Canada đã triển khai ở cấp tiểu bang/tỉnh và địa phương.

- Chương trình giới hạn thương mại là một cách tiếp cận dựa trên thị trường, bắt buộc của 
chính phủ được sử dụng để kiểm soát ô nhiễm bằng cách cung cấp các động lực kinh tế để đạt 
được mức giảm phát thải các chất ô nhiễm. “Giới hạn” quy định mức ô nhiễm tối đa cho phép 
và phạt các công ty vượt quá mức cho phép phát thải của họ. 

- Các ví dụ về áp dụng Chương trình giới hạn thương mại:

+ Liên minh châu Âu EU (2005)

+ Chính quyền thủ đô Tokyo

+ Thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc): thị trường buôn bán carbon của riêng mình

+ Tiểu bang California (Hoa Kỳ)
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1.1.5.7. Hợp tác xã nhà ở

- Châu Á, một số nước như Singapore, Trung Quốc cũng có những phương thức để thực 
hiện các dự án nhà ở công rất hiệu quả, với quy mô lớn với việc cung cấp đại bộ phận nhà ở xã 
hội và cả nhà ở thương mại cho người dân, nhất là dân cư đô thị, cho mọi đối tượng, từ người 
thu nhập thấp tới nhóm trung lưu và trên trung lưu. 

- Một hình thức quan trọng nhất để cung cấp nhà ở quy mô lớn là Hợp tác xã nhà ở 
(Housing Co-op). Hình thức này đặc biệt phổ biến ở nhóm các nước Scandinavi; nhóm các 
nước tư bản mạnh Tây âu: Hà Lan, Đức, Anh, Pháp; Bắc mỹ (Mỹ, Canada); New Zealand. Ở 
châu Á, hình thức này phổ biến ở Ấn độ, Phillipine, Singapore.

- Có một số thế mạnh của hình thức tổ chức này, cho phép thực hiện các dự án tài chính 
nhà ở hiệu quả hơn:

+ Huy động nguồn vốn từ nhiều cá thể đơn lẻ, dưới rất nhiều hình thức, kể cả các khoản 
vốn nhỏ (tiền huy động của sinh viên trong những hợp tác xã chung mua quyền ở trong các ký 
túc xá).

+ Có uy tín lớn hơn nhiều so với tổng các thành viên riêng lẻ trong việc tiếp cận các 
phương thức tài chính, do năng lực quản lý tài chính chuyên nghiệp và quy mô lớn.

+ Do số lượng người tập trung đông, hợp tác xã sẽ có điều kiện tốt hơn trong việc mua 
hàng và đầu tư trong thị trường nhà ở.

+ Nhóm họp được theo chủ đề, chẳng hạn vấn đề xã hội, dễ tiếp cận những nguồn tài chính 
trợ cấp cho các nhóm đối tượng đó (người thu nhập thấp, sinh viên, cán bộ từng ngành dọc v.v.).

1.2. Kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch và quản lý đô thị có tác động đến quản lý và 
huy động nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị

1.2.1. Kinh nghiệm của Nhật Bản

- Xây dựng chương trình quảng bá xúc tiến đầu tư nghiêm túc. 

- Công bố rộng rãi quy hoạch sau khi hoàn chỉnh (QH sử dụng đất và QH hạ tầng). Quy 
hoạch đô thị Nhật Bản là một bản quy hoạch chiến lược phát triển hay cải tạo nâng cấp chung 
cho đô thị, rất nhiều dự án mấu chốt được xác định tại bước quy hoạch chung đô thị. 

- Quy hoạch vùng và quy hoạch chung được xem là công cụ pháp luật quan trọng, được 
chuyển tải thành các chương trình dự án cụ thể

- Điểm đặc biệt nhất trong quy hoạch đô thị Nhật Bản là trong các chương trình phát triển 
đô thị có quy định tối thiểu 40% dự án phải ưu tiên cho địa phương quản lý thực hiện. Khi quy 
hoạch được lập nên, cần lấy ý kiến cộng đồng rất nhiều lần, đảm bảo 70% tự nguyện chấp thuận 
thì quy hoạch đó mới được phê chuẩn.

- Nhật Bản đã thành công trong quy hoạch xây dựng đô thị nhỏ gọn, thân thiện môi 
trường, giảm lượng CO2, phát triển đô thị trung tâm, đồng thời tiến hành chiến lược thông minh 
thu gọn các vùng ngoại ô, đạt được đô thị bền vững. 

- Sự tham gia của tư nhân vào xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ đã giúp Nhật Bản có một 
hệ thống giao thông đường bộ với chất lượng cao. 



423

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị

- Quỹ Phát triển hệ thống đường bộ cao tốc được sử dụng từ nguồn thuế, phí đường bộ; 
điều tiết lãi từ những đoạn đường có khả năng hoàn vốn đầu tư để bao cấp cho những đoạn 
đường sẽ đầu tư nhằm hoàn thiện hệ thống, à hiệu quả kinh tế xã hội cao.

1.2.2. Kinh nghiệm của Australia

Quy hoạch ở Australia là một quá trình từ dưới lên trên. Địa phương dựa trên kiến thức 
và kinh nghiệm của mình tổ chức lập quy hoạch chiến lược cho toàn bộ đô thị và lập quy hoạch 
cấu trúc cho từng phần khu vực. Sự can thiệp của chính phủ vào quy trình quy hoạch ở Úc là 
không đáng kể (trừ các dự án xây dựng đường cao tốc, đường sắt…)

Bài học kinh nghiệm của Australia trong quy hoạch đô thị là dựa trên những tiêu chí: 

•	Bền vững về xã hội (được đánh giá là tiêu chí quan trọng nhất bởi các chuyên gia Úc);

•	Bền vững về tự nhiên;

•	Bền vững về kỹ thuật;

•	Bền vững về tài chính;

Công tác truyền thông được phát huy hết tác dụng. Công khai quy hoạch, lấy ý kiến người 
dân, kết hợp với công nghệ hiện đại để mục đích cuối cùng là làm sao quy hoạch phải là vì lợi 
ích của đông đảo nhân dân. Công tác truyền thông được tiến hành trong nhiều giai đoạn của 
quy hoạch.

1.2.3. Kinh nghiệm của Singapore

- Chủ động kêu gọi sự tham gia của thành phần tư nhân và nhà đầu tư nước ngoài. Trong 
hầu hết các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, vai trò của chính quyền hầu như chỉ là duy trì một 
môi trường đầu tư ổn định với hệ thống luật pháp thống nhất và mức thuế thấp. 

- Hình thức hợp tác công – tư (PPP) cũng được áp dụng với nhiều công cụ hỗ trợ đa dạng 
như: Trợ giá xây dựng, bảo lãnh tín dụng, bảo lãnh doanh thu tối thiểu, trợ giá vận hành, thời 
hạn chuyển giao dài...

- Chính phủ quan tâm đến phát triển nhà ở cho người dân, nâng tầm vượt bậc về khái niệm 
nhà ở xã hội thông qua việc thành lập Ủy ban phát triển nhà đất (HDB). Để gây dựng thêm hàng 
triệu căn hộ, HDB phải xử lý hơn 240 nghìn hộ gia đình nhập cư vẫn còn sống trong các nhà 
tạm, làm mất mỹ quan đô thị. 

- Không gian dành cho phát triển kinh tế, giao thông và môi trường xanh cũng được đặc 
biệt quan tâm. Ưu tiên phát triển không gian đô thị cho các hoạt động phát triển kinh tế, thương 
mại, tài chính, ngân hàng. Khu công nghệ cao, công nghệ sinh học được xây dựng gần các 
trường đại học lớn, nhằm gắn kết giữa lý thuyết và thực hành.

- Hệ thống giao thông của Singapore phong phú và hiệu quả. Phương tiện giao thông 
công cộng thuận tiện đến mức luôn thu hút người dân Singapore, giảm bớt áp lực hạ tầng giao 
thông, cải thiện chất lượng môi trường. 

1.3. Doanh thu từ tái sinh vùng “đất nâu” (Brownfield Revitalization)

- Tái sinh Brownfield hay tái sinh vùng “đất nâu” (brownfield revitalization) là việc các 
nhà lập kế hoạch, nhà phát triển và các bên liên quan tại địa phương cùng nhau làm sạch và tái 
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đầu tư vào những vùng “đất nâu”, kết hợp lợi ích môi trường với phát triển kinh tế và cải thiện 
xã hội, biến những vùng “đất nâu” này trở thành nơi tái sử dụng bền vững.

- Tái chế Brownfield, hay còn được gọi là tư nhân hóa xã hội đã thành công ở nhiều nơi. 

- Ví dụ điển hình: Úc đã dẫn đầu trong lĩnh vực tái chế Brownfield thành công liên 
quan đến các quỹ hưu trí công cộng lớn (dự án Cảng Botany và Kembley ở Sydney; Cảng 
Newscastle;Đường cao tốc Queensland;…) . Các nhà tài trợ công có thể thu được số tiền thu 
được từ Brownfield vượt xa mong đợi của họ. Các giao dịch tiểu bang được hỗ trợ bởi các 
khuyến khích bổ sung của chính phủ Úc nhằm nâng cao khả năng tái sinh tài sản của các bang 
để trả cho các nhu cầu cơ sở hạ tầng mới. thuế doanh nghiệp tính cho người mua tư nhân sẽ 
được chuyển trở lại tiểu bang chứ không phải chính phủ liên bang, để trả khoản nợ phát sinh. 
Số tiền tăng thêm được dành cho các dự án cơ sở hạ tầng mới, bao gồm đường xá, bệnh viện và 
trường học trên toàn tiểu bang.

- Việc tái chế brownfield cũng phải đối mặt với những sự phản đối mạnh mẽ đến từ xã hội. 

- Tiêu chí để xác định một số loại tài sản cơ sở hạ tầng thích hợp cho việc tái chế Brownfield

+ Các loại tài sản thích hợp bao gồm các loại tài sản trong lĩnh vực năng lượng, nước và 
vận tải.

+ Phải được sở hữu hoặc sở hữu một phần bởi chính quyền quốc gia hoặc địa phương.

+ Nội dung phải đang áp dụng hoặc có khả năng áp dụng khuôn khổ trả tiền cho người 
dùng hoặc đã có nguồn thu nhập phi chính phủ với khả năng trang trải chi phí hoạt động.

+ Tài sản có các lợi ích chính sách công hạn chế hoặc được xác định, có thể thu được bằng 
cách quy định, điều kiện bán hoặc nghĩa vụ phục vụ cộng đồng.

1.4. Kinh nghiệm một số quốc gia khác

- Tại Ấn Độ: Xác định vốn từ NSNN là không thể đủ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 
nên Ấn Độ cũng đã xây dựng hệ thống chính sách và môi trường thuận lợi cho các dự án đầu tư 
theo hình thức PPP; khuyến khích thành phần tư nhân tham gia mạnh mẽ vào các dự án đầu tư 
kết cấu hạ tầng giao thông. Không chỉ vậy, Ấn Độ còn thành lập Công ty Tài chính phát triển 
kết cấu hạ tầng (IIFC) nhằm huy động tài chính từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó cung cấp vốn 
cho các dự án một cách trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng và tổ chức tín dụng.

- Tại Cộng hòa Séc: Nước này đã thành công với Công ty Tài chính kết cấu hạ tầng địa 
phương (MUFIS). Trong đó, chính quyền địa phương tự xây dựng dự án, ngân hàng thương mại 
tiến hành đánh giá và chấp nhận tất cả các rủi ro tín dụng cho khoản vay của họ. MUFIS đã kích 
thích được sự cạnh tranh giữa các tổ chức cho vay thương mại đối với chính quyền địa phương 
và mở rộng sự tiếp cận tài chính cho chính quyền địa phương.

- Tại Mỹ: Chính phủ đã cho phép khu vực tư nhân tham gia quy hoạch, cung cấp các dịch 
vụ công cộng cho ngành Giao thông và loại bỏ các rào cản để thành phần tư nhân tham gia vào 
lĩnh vực này ngày càng nhiều hơn. Thành lập Quỹ Phát triển giao thông để huy động vốn. Tiền 
của Quỹ sẽ được dành chủ yếu cho những dự án do các Bang độc lập triển khai thực hiện. Đối 
với những dự án đặc thù, Chính phủ liên bang chịu 80% chi phí và các bang chịu phần còn lại.
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- Tại Pháp: Luật pháp nước này công nhận việc cổ phần hóa và áp dụng các trạm thu phí 
đường bộ nhưng Nhà nước vẫn duy trì một hệ thống kiểm soát quan trọng trên toàn bộ các tuyến 
đường nhượng quyền. Cách làm trên đã góp phần giải quyết những khó khăn về ngân sách, đáp 
ứng đòi hỏi về phát triển cơ sở hạ tầng giao thông của nước này…

PHẦN II. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN ĐẾN 
NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

2.1. Đề xuất các điều chỉnh về khung thể chế, chính sách và các giải pháp về TÀI 
CHÍNH ĐÔ THỊ nhằm hỗ trợ cho việc tạo nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị

2.1.1. Phân bố Ngân sách và lập kế hoạch tài chính – ngân sách

- Cần tính toán lại tỷ lệ phân bổ ngân sách giữa các vùng, cũng như tỷ lệ các khoản thu để 
lại địa phương để đáp ứng nhu cầu lớn hơn của các trung tâm đô thị chịu áp lực của đô thị hóa 
lớn, tăng trưởng nhanh và khuyến khích hoạt động có hiệu quả. Công thức mới cần đảm bảo:

+ Phân bổ ngân sách bổ sung để tăng đầu tư cho vùng Tây Nguyên, là vùng có đầu tư theo 
đầu người giảm đi trong vài năm qua.

+ Nguồn thu giữ lại cao hơn cho Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh để tối thiểu duy trì tăng 
trưởng đầu tư theo đầu người ở hai thành phố lớn bằng với mức trung bình của quốc gia.

+ Nguồn thu giữ lại cao hơn cho các tỉnh ở vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng 
nơi tăng trưởng đầu tư theo đầu người thấp hơn mức tăng trưởng trung bình quốc gia. Hai vùng 
này có thể nâng mức tăng chi đầu tư tương đương với tiềm năng và tốc độ tăng dân số của vùng. 

- Chính phủ cần ban hành quy định và hướng dẫn chính sách về lập kế hoạch thu ngân 
sách và kế hoạch chi đầu tư phát triển trung hạn và hàng năm với mục tiêu tối đa hóa nguồn thu 
tương lai của địa phương nhờ đầu tư hạ tầng: 

- Bên cạnh việc sử dụng hợp lý nguồn vốn ngân sách nhà nước, các địa phương cần phải 
tìm ra cách thức hiệu quả để huy động các vốn ngoài ngân sách.

2.1.2. Tăng thu ngân sách và sử dụng nguồn lực

Cần xây dựng quy định cụ thể về quản lý thu, chi NSNN phù hợp, tạo điều kiện cho các 
địa phương tăng cường khả năng tự cân đối ngân sách. 

- Cần tăng nguồn thu tự huy động bằng cách nâng mức phí sử dụng để có thể trang trải 
đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ hạ tầng, trong đó bao gồm một số hoặc tất cả các chi phí vốn 
(qua chiết khấu, trong đó có cả các khoản trả nợ). Song song với việc nâng mức dịch vụ, cần áp 
dụng các chính sách hỗ trợ người nghèo, người thu nhập thấp.  Áp dụng biểu giá theo bậc thang 
tăng dần của quy mô sử dụng. Áp dụng các loại phí sử dụng ô tô cá nhân và tăng phí đỗ xe, để 
hạn chế nhu cầu sử dụng ô tô cá nhân, tăng nguồn thu cho ngân sách đô thị.

- Cần ban hành và áp dụng thuế sở hữu bất động sản, đặc biệt là sở hữu quyền sử dụng 
đất một cách hợp lý, để tạo nguồn ngân sách quan trọng cho phát triển đô thị, đặc biệt là nhà ở 
và cơ sở hạ tầng, hạn chế đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất đai.

- Trái phiếu chính quyền địa phương có thể được xem như kênh huy động vốn hiệu quả 
và kịp thời cho các địa phương để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển đô thị. Cần củng cố 
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khung pháp lý quan trọng cho loại hình trái phiếu này phát triển:

+ Cải thiện quy trình thẩm định hiện hành;

+ Đa dạng thời gian trái phiếu;

+ Đa dạng hóa các hình thức trái phiếu;

+ Phát triển và đa dạng hóa hệ thống nhà đầu tư;

+ Sử dụng Cơ quan tài trợ chính quyền địa phương (LGFA); 

+ Miễn thuế thu nhập đối với tiền lãi nhận được từ trái phiếu chính quyền địa phương; 

+ Sử dụng các cơ quan xếp hạng tín dụng – bên thứ ba – để đánh giá xếp hạng tín nhiệm 
đối với các chính quyền địa phương theo các tiêu chuẩn quốc tế.

- Mô hình hợp tác công tư – PPP. Khi dự án không có đủ nguồn thu, IFIs và / hoặc chính 
phủ có thể cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung, dưới dạng một khoản vay lãi suất thấp (30%) phụ 
thuộc vào các khoản nợ cao cấp khác của dự án. Lợi ích tài chính của việc tăng giá trị đất có 
thể cao hơn đáng kể nếu địa phương tự đầu tư hoặc sử dụng doanh nghiệp có mục đích đặc biệt, 
trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Cách tiếp cận này sẽ hiệu quả hơn nếu hàng năm, 
chính quyền thành phố đánh giá quỹ đất và nhu cầu đầu tư để đảm bảo nguồn thu ngân sách 
chung và kế hoạch đấu giá đất hàng năm đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, các 
thành phố sẽ có thể chủ động hơn trong việc bảo đảm để các khoản đầu tư tuân thủ quy hoạch 
đô thị đã được phê duyệt. 

2.1.3. Chính sách tài trợ

Xây dựng các cơ chế tài trợ để tạo điều kiện cho liên kết tỉnh và liên vùng. Để các tỉnh 
trong một vùng có thể cùng đầu tư vào cơ sở hạ tầng vùng, chính phủ nên có chính sách ưu đãi 
về tài chính thông qua các khoản tài trợ đối ứng để giảm nghĩa vụ tài chính của các tỉnh. Ưu 
đãi tài chính có thể dưới hình thức phân bổ đối ứng từ nguồn dành riêng trong ngân sách trung 
ương hoặc phân bổ cho một số hạng mục đầu tư nhất định. Các tỉnh liên quan cũng phải phân 
bổ tài trợ đối ứng từ ngân sách địa phương.

2.1.4. Chính quyền địa phương vay nợ

Theo các quy định hiện hành, chính quyền địa phương tại Việt Nam hiện có hai nguồn 
hay kênh tiếp cận tài chính chủ yếu là: (1) nguồn vốn từ ngân sách được phân cấp giữa trung 
ương và địa phương; (2) vay nợ. Vay nợ được thực hiện thông qua các hình thức: phát hành trái 
phiếu chính quyền địa phương; vay lại vốn ODA; vay các nguồn khác (ngân hàng phát triển, 
kho bạc nhà nước).

Trên thực tế, chính quyền địa phương lại chưa được tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân 
hàng thương mại – hiện đang là kênh huy động vốn hiệu quả trong nền kinh tế. Việc cho chính 
quyền địa phương vay cũng vấp phải những rào cản nhất định, đặc biệt những lo ngại về khả 
năng trả nợ. Chính phủ có thể thông qua các sửa đổi đối với cải cách quy định để chính quyền 
địa phương được tiếp cận nguồn vốn vay từ các ngân hàng thương mại. Cần giải quyết một số 
vấn đề cơ bản như:

+ Thẩm quyền vay nợ của chính quyền địa phương: 
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+ Thời hạn nợ vay.

+ Nợ phải trả. 

+ Bảo đảm nợ vay.

+ Quản lý nợ và công bố thông tin.

+ Không trả được nợ vay và mất khả năng thanh toán. 

Trong điều kiện chưa thể áp dụng các điều chỉnh chính sách một cách rộng rãi, có thể thí 
điểm cho vay thương mại cho các tỉnh có mức tín nhiệm cao để mở rộng các phương án tài trợ 
đầu tư.

2.1.5. Huy động vốn từ cộng đồng

- Huy động vốn từ cộng đồng (học hỏi từ kinh nghiệm từ quốc tế): huy động vốn cho một 
dự án từ các nhà đầu tư cá nhân thông qua một nền tảng trực tuyến trung gian. Đối với các dự 
án cơ sở hạ tầng thành phố nhỏ và chính quyền địa phương đứng ra với tư cách là “người gây 
quỹ” thì mức độ tin tưởng của các nhà đầu tư sẽ tăng lên. Việc xây dựng một hành lang pháp 
lý cho những hình thức huy động vốn mới là hết sức cần thiết, đảm bảo quyền lợi cho người đi 
vay và nhà đầu tư, đồng thời phát huy được hiệu quả cả những hình thức này. 

- Để giảm nhu cầu vốn đầu tư từ NSNN, tăng tính khả thi của các dự án phát triển hạ tầng, 
cần thu hồi quỹ đất hai bên hành lang hạ tầng để bán đấu giá, thu hồi kinh phí đầu tư hạ tầng và 
bổ sung ngân sách phát triển hạ tầng.

- Để giảm thiểu quy mô tác động đến cộng đồng, khi đầu tư mở mới các tuyến hạ tầng 
đô thị, đặc biệt là giao thông (theo quy định, cần thu hồi quỹ đất hai bên hành lang hạ tầng để 
bán đấu giá, thu hồi kinh phí đầu tư hạ tầng và bổ sung ngân sách phát triển hạ tầng), cần xây 
dựng cơ chế, chính sách để cộng đồng các chủ sở hữu quyền sử dụng đất dọc hai bên đường 
tình nguyện cùng đóng góp đất đai và kinh phí xây dựng hạ tầng. Trong trường hợp đó, không 
cần thu hồi đất hai bên đường để đấu giá.

2.1.6. Vốn vay từ các đối tác nước ngoài và các tổ chức phi chính phủ

Mặc dù, nguồn vốn vay nước ngoài từ các tổ chức như WB, ADB,… sẽ không còn được 
như trước nhưng vẫn có những nguồn vốn vay từ các đối tác nước ngoài và các tổ chức phi 
chính phủ. Các địa phương, thành phố cần chủ động hơn nhiều trong việc đề xuất, lập dự án. 
Cần có những biện pháp đào tạo, nâng cao năng lực cho địa phương, tạo thành những đội ngũ 
chuyên nghiệp mới có thể huy động được các nguồn vốn này. Mặt khác, các thành phố và địa 
phương cần phải chuẩn bị trước bằng cách nâng cao năng lực tín dụng nói chung của mình, 
trước khi tiến hành khảo sát các nguồn, vì một điều chắc chắn là việc huy động tất cả các nguồn 
này đều sẽ dựa trên đánh giá năng lực tín dụng minh bạch.

2.1.7. Các công cụ đòn bẩy

 Cải tiến tín dụng và các công cụ đòn bẩy tài chính. Ví dụ như miễn thuế và các ưu đãi 
thuế khác là một công cụ đòn bẩy khác cho phép các chính quyền cấp cao hơn thu hút vốn tư 
nhân và giúp giảm chi phí đi vay cho các thành phố. 
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2.2. Đề xuất các điều chỉnh về khung thể chế, chính sách và giải pháp về QUY 
HOẠCH VÀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ nhằm hỗ trợ cho việc tạo nguồn lực tài chính cho phát 
triển đô thị

2.2.1. Đổi mới cách tiếp cận, quy trình lập quy hoạch, nội dung quy hoạch và sản phẩm 
quy hoạch đô thị

 Đổi mới phương pháp tiếp cận quy hoạch:

+ Phương pháp tiếp cận mới cần được định hướng để quy hoạch có tính mở, tạo sự linh 
hoạt để quản lý những vấn đề về tổng thể, về quy chuẩn, về an ninh quốc phòng, đảm bảo yêu 
cầu công bằng xã hội… 

+ Các phương pháp lập quy hoạch mới cần được đưa vào quy định pháp luật, các văn bản 
hướng dẫn làm cơ sở cho các cơ quan liên quan phối hợp thực hiện trong quá trình triển khai 
lập quy hoạch và quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được duyệt.

+ Quy hoạch cần định hướng phát triển đô thị chú trọng vào đề xuất lộ trình thực hiện thay 
vì chú trọng minh hoạ bức tranh mong muốn cuối cùng. Lộ trình thực hiện quy hoạch nên chú 
trọng vào các dự án chiến lược và các quy định về trình tự thực hiện.

+ Bổ sung các quy định pháp luật để có thể bỏ qua hoặc làm song song nhiều loại hình 
quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị hoặc quy hoạch XD vùng huyện, quy hoạch 
phân khu...).

+ Cần lồng ghép chương trình phát triển đô thị vào quy hoạch chung để xác định được kế 
hoạch phát triển đô thị và nguồn lực thực hiện. Chú trọng các dự án có tính chiến lược, có khả 
năng lan tỏa hiệu quả phát triển đô thị và có tính khả thi cao.

+ Rút gọn các bước làm quy hoạch phải gắn với thực hiện lập quy hoạch đô thị được thực 
hiện cẩn thận, bài bản, đảm bảo các chiến lược đưa ra phù hợp với thực tiễn áp dụng dài hạn, 
tạo nên bộ luật cho đô thị, hạn chế việc điều chỉnh, thay đổi hoàn toàn nội dung lập quy hoạch.

+ Quy định cụ thể trách nhiệm của các bên liên quan trong công tác lập quy hoạch, thực 
hiện quy hoạch và giám sát quy hoạch.

+ Đảm bảo được tính thiết thực trong việc tham gia của tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân 
cư đối với quy hoạch đô thị.

+ Thực hiện Luật Quy hoạch 2017, cần hướng dẫn phương pháp lập quy hoạch đô thị theo 
hướng tiếp cận đa ngành, đảm bảo được sự tích hợp các nội dung phát triển ngành vào đồ án 
quy hoạch đô thị.

+ Xây dựng được bộ công cụ đánh giá hiện trạng mang tính logic khoa học và phương 
pháp dự báo phát triển mang tính toàn diện. 

+ Phương pháp lập quy hoạch theo hướng “Quy hoạch linh hoạt”, “Quy hoạch hành động”, 
“Quy hoạch mở” .

 Đổi mới quy trình lập quy hoạch

+ Quy trình các bước linh hoạt theo từng đô thị:  Quy định pháp luật cần quy định các 
bước chính phải thực hiện và quy trình thẩm định cuối cùng đối với sản phẩm quy hoạch cuối 
cùng của đồ án để đảm bảo chất lượng chung.
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+ Quy trình các bước mở và bổ sung để tạo điều kiện tham gia đầy đủ của các bên liên 
quan như: tham vấn chuyên gia, lấy ý kiến cộng đồng. Quy trình quy hoạch có sự tham gia sẽ 
giúp cho việc lựa chọn giải pháp quy hoạch phù hợp với cộng đồng, nâng cao khả năng giám 
sát quy hoạch.

 Đổi mới sản phẩm quy hoạch đô thị

+ Sản phẩm quy hoạch hướng tới các nội dung quy định mang tính hướng dẫn và kiểm soát 
(các nguyên tắc phát triển), nhưng phải đảm bảo tương đối cụ thể - để có thể thực hiện và giám sát 
thực hiện, thông qua các sản phẩm quy hoạch là bản vẽ, thuyết minh, quy định, chỉ dẫn… tạo ra 
các công cụ cụ thể, rõ ràng để các bên cùng biết và cùng giám sát thực hiện quy hoạch.

+ Sản phẩm quy hoạch có thể được thể hiện trên nhiều tỷ lệ bản đồ để đáp ứng yêu cầu 
làm rõ nội dung cần hướng dẫn và kiểm soát.

+ Sản phẩm của đồ án bao gồm quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, để trở thành 
tài liệu hướng dẫn thực hiện cụ thể, dễ hiểu cho mọi đối tượng.

+ Quy định pháp luật cần quy định cụ thể đối với sản phẩm quy hoạch cuối cùng để áp 
dụng vào quản lý xã hội.

+ Để hỗ trợ cho sản phẩm quy hoạch được thực hiện đầy đủ, chính quyền đô thị cần phải 
ban hành hệ thống các quy định quản lý, chỉ dẫn thiết kế cho các nhóm đối tượng đặc thù hoặc 
phổ biến trong từng đô thị.

+ Sản phẩm của quy hoạch đô thị cần trở thành những bản đồ hoặc sơ đồ định hướng tích 
hợp đa ngành và kèm theo đó là những thuyết minh được giải trình cụ thể, chi tiết nội dung và 
cách thức thực hiện đồ án.

+ Xây dựng lộ trình thẩm định phê duyệt bằng hồ sơ mềm kết hợp chuẩn hóa số lượng hồ 
sơ các loại đồ án và được quản lý bằng phần mềm theo hướng hiện đại.

+ Cần làm rõ giá trị và tầm quan trọng của việc đô thị cần đạt được 3 tiêu chí: đa dạng (về 
đối tượng sử dụng, kích thước lô đất/công trình, niên đại công trình…), linh hoạt (chức năng sử 
dụng, đối tượng sử dụng, hình thái kiến trúc…), mật độ cao hợp lý (phù hợp với khả năng cung 
cấp hạ tầng). Cần bãi bỏ quy định bắt buộc các dự án xây nhà để bán, thay vào đó cho phép bán 
đất nền và bổ sung các hướng dẫn/quy định về sử dụng đất trong quá trình các khu đất chưa xây 
dựng xong hết. Đặc biệt, cần làm rõ về việc không khuyến khích xây dựng nhà ở hàng loạt theo 
mẫu (tuy không cấm), để đáp ứng nhu cầu đa dạng của xã hội, thuận lựoi thu hút nguồn lực phát 
triển đô thị.

+ Đối với quy hoạch đô thị, việc sử dụng đan xen nhiều loại chức năng trong mỗi khu 
vực (từ 1 công trình đến 1 vùng) là rất quan trọng, mang ý nghĩa quyết định đến sự thành công 
(sống động hay bỏ hoang) của khu vực đó. Việc quy định đất ở và đất dịch vụ có thời hạn sở 
hữu quyền sử dụng đất khác nhau đã gây khó khăn cho việc quy hoạch đan xen các chức năng 
này, khiến cho hình thành nhiều khu vực đô thị đơn chức năng và bị bỏ hoang.

2.2.2. Điều chỉnh Luật đất đai, cho phép sở hữu lâu dài quyền sử dụng các loại đất 
kinh doanh (bao gồm cả đất dịch vụ)

- Cần điều chỉnh Luật Đất đai, cho phép sở hữu lâu dài quyền sử dụng các loại đất sản 
xuất kinh doanh (bao gồm  cả đất dịch vụ). Đối với quy hoạch đô thị, việc sử dụng đan xen 
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nhiều loại chức năng trong mỗi khu vực (từ 1 công trình đến 1 vùng) là rất quan trọng, mang ý 
nghĩa quyết định đến sự thành công (sống động hay bỏ hoang) của khu vực đó. Việc quy định 
đất ở và đất dịch vụ có thời hạn sở hữu quyền sử dụng đất khác nhau đã gây khó khăn cho việc 
quy hoạch đan xen các chức năng này, khiến cho hình thành nhiều khu vực đô thị đơn chức năng 
và bị bỏ hoang.

- Đối với các tuyến đường xây dựng mới hoặc mở rộng cần đi kèm dự án phát triển dọc 
hai bên đường: Cần tổ chức lập Quy hoạch chi tiết đối với khu vực này, chú trọng đến giải pháp 
quy hoạch sử dụng đất hai bên các tuyến đường mới – thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, 
Luật sửa đổi bổ sung 37 luật có liên quan đến quy hoạch và Nghị định 33/2019/NĐ-CP, tạo 
nguồn kinh phí thu được từ đấu giá đất hai bên đường đầu tư xây dựng đường, hạ tầng kỹ thuật 
đi kèm và trong nhiều trường hợp, có thể dành kinh phí để đầu tư xây dựng hệ thống các công 
trình phúc lợi công cộng và có thể kết hợp bố trí tái định cư hoặc tạo kinh phí hỗ trợ tái định cư. 

2.2.3. Đề xuất các điều chỉnh về khung thể chế, chính sách và các giải pháp về quản 
lý đô thị

(1) Cần hành lang pháp lý rõ ràng hơn để có thể triển khai có hiệu quả Luật quan trọng 
này. Hành lang pháp lý cần khuyến khích sự tham gia của các thành phần xã hội vào phát triển 
đô thị. 

(2) Xây dựng cơ chế, chính sách và điều kiện cho các địa phương thực hiện các quy định 
về việc thu hồi đất hai bên đường để tái phát triển và sử dụng giá trị gia tăng từ việc đầu tư hạ 
tầng để tạo vốn (hoàn vốn) đầu tư xây dựng hạ tầng và đền bù giải tỏa, cũng như tái định cư. 

(3) Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương từ quy hoạch, 
thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch và quản lý thực hiện quy hoạch; Làm rõ trách nhiệm của 
nhà quản lý, của chủ đầu tư, cộng đồng dân cư trong triển khai thực hiện quy hoạch và các dự 
án đầu tư phát triển đô thị. 

(4) Xây dựng hệ thống thông tin cập nhật công khai về hoạt động quy hoạch và phát triển 
đô thị để các doanh nghiệp, cộng đồng có thể tiếp cận được. Xây dựng quy chế giám sát cụ thể 
về quy hoạch xây dựng của cộng đồng. 

(5) Nhà nước cần tập trung can thiệp vào giải quyết các khu vực với người nghèo sinh 
sống trong đô thị, điều chỉnh hợp lý quá trình di dân vào các đô thị lớn, có chính sách thu hồi 
đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển đô thị..

(6) Củng cổ cơ sở pháp lý và cơ chế hoạt động cho các BQLDA để phát huy vai trò quản 
lý dự án, giới hạn rủi ro vào nội bộ dự án, không lan sang trách nhiệm của chủ đầu tư. BQLDA 
có thể có sự tham gia của cả đối tác công và tư. 

(7) Nâng cao năng lực của các cơ quan thẩm định quy hoạch và quản lý đô thị, đặc biệt 
là năng lực của các cán bộ thẩm định, cán bộ làm công tác quản lý đô thị tại các Sở, ban, ngành 
địa phương. 

(8) Việc hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển đô thị để phục vụ kiểm soát 
công tác phát triển đô thị và đặt nền móng phục vụ cho các quyết định về phát triển đô thị trong 
Chương trình phát triển đô thị quốc gia và Chương trình phát triển đô thị tại các địa phương… 
có thể coi là điều kiện tiên quyết.
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(9) Bổ sung quy định, cho phép các địa phương cho thuê để làm dịch vụ một phần diện 
tích vỉa hè và các không gian công cộng khác, gia tăng nguồn thu ngân sách sử dụng vào mục 
đích cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị.

2.2.4. Xã hội hóa các nguồn lực phát triển đô thị 

Nguồn lực phát triển đô thị gồm: Vốn đầu tư phát triển trong nước; Vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; Vốn huy động mở rộng 
ngoài ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính và nguồn lực hợp pháp khác cho phát triển đô 
thị. Việc huy động xã hội hóa nguồn lực phát triển đô thị được thực hiện theo các phương thức 
sau đây:

a) Góp đất và tái phân thửa đất

b) Khai thác quỹ đất thông qua việc đầu tư hạ tầng

c) Chuyển nhượng quyền phát triển 

d) Khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.3. Các đề xuất khác nhằm hỗ trợ cho việc tạo nguồn lực tài chính cho phát triển 
đô thị

- Sử dụng hiệu quả nguộn lực tài chính phát triển đô thị thông qua kiểm soát chi phí, giảm 
công suất nhàn rỗi, lựa chọn công nghệ và tiêu chuẩn phù hợp với khả năng chi trả; xây dựng 
các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật phù hợp 

- Quy định chặt chẽ các chế tài để đảm bảo thực thi chính sách huy động và sử dụng 
nguồn lực tài chính hiệu quả.
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LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ - KINH NGHIỆM TỪ ĐÀ NẴNG

Sở Thông tin và Truyền thông TP. Đà Nẵng

Ngày 24/01/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng 
và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; theo đó đã xác 
định mục tiêu đến năm 2030 “Hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với 
các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN”. Nghị quyết số 06-NQ/
TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị cũng đặt mục tiêu tổng quát đến năm 2030: “Hình 
thành một số đô thị, chuỗi đô thị động lực thông minh kết nối với khu vực và thế giới”. Để 
trở thành đô thị lớn, thông minh, sáng tạo, kết nối đồng bộ với khu vực và thế giới, thành 
phố Đà Nẵng đã và đang quyết tâm, nỗ lực, chủ động triển khai phát triển đô thị thông minh 
một cách bền vững.

1. Chiến lược, lộ trình triển khai chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng

Từ những năm 2000, thành phố Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai chính quyền điện tử. Quá 
trình triển khai được tiếp cận tổng thể theo khung kiến trúc, đồng bộ trên 4 trụ cột: chính sách, 
hạ tầng, ứng dụng và nhân lực, nhằm phục vụ hoạt động quản lý của bộ máy hành chính thành 
phố và cung cấp dịch vụ hành chính công cho các tổ chức, công dân. Năm 2010, thành phố đã 
ban hành Kiến trúc tổng thể Chính quyền điện tử và năm 2014 đưa vào sử dụng Hệ thống thông 
tin Chính quyền điện tử thành phố.

Xây dựng thành phố thông minh là bước tiếp theo của xây dựng Chính quyền điện tử đã 
được triển khai dựa trên hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ, với nguyên tắc “một nền tảng, đa đối tác, đa 
ứng dụng, người dân làm trung tâm”, trong đó vai trò của dữ liệu là nền tảng chính. Từ năm 
2014, thành phố bắt đầu triển khai thí điểm một số ứng dụng thông minh trong các lĩnh vực giao 
thông, môi trường, y tế, giáo dục, vệ sinh an toàn thực phẩm… Đến năm 2018, thành phố ban 
hành Kiến trúc tổng thể Thành phố thông minh với 6 trụ cột1 và 16 lĩnh vực ưu tiên và chính 
thức ban hành, triển khai Đề án xây dựng thành phố thông minh giai đoạn 2018-2025, định 
hướng đến năm 2030 với lộ trình, mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, sẵn sàng hạ tầng, nền tảng 
và dữ liệu thông minh; Đến năm 2025, thông minh hóa các ứng dụng; Đến năm 2030, thông 
minh hóa ứng dụng cộng đồng và hoàn thành xây dựng đô thị thông minh kết nối đồng bộ với 
các mạng lưới đô thị thông minh trong nước và khu vực ASEAN.

Triển khai Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị và Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/
TU ngày 17/6/2021 và UBND thành phố ban hành Đề án Chuyển đổi số trên địa bàn thành phố 
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; trong đó xác định chuyển đổi số là “chìa khóa” để 
giải quyết “điểm nghẽn” của thành phố, để mở ra không gian phát triển mới, toàn diện và bền 
vững đối với thành phố Đà Nẵng. So với Đề án thành phố thông minh, Đề án Chuyển đổi số 
triển khai toàn diện trên các trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số; xác định mục tiêu đến 
năm 2025, thành phố Đà Nẵng thuộc nhóm 03 địa phương dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số; 

1 Gồm: Quản trị thông minh, Kinh tế thông minh, Giao thông thông minh, Môi trường thông minh, Đời sống thông 
minh, Công dân thông minh
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Kinh tế số chiếm 20% GRDP thành phố, trong đó công nghiệp ICT chiếm tối thiểu 10%; 100% 
người dân sử dụng điện thoại thông minh, 100% khu vực thành phố phủ sóng 5G.

2. Kết quả đạt được 

Với chủ trương, chính sách như trên, công cuộc chuyển đổi số thành phố đã diễn ra mạnh 
mẽ, toàn bộ hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, người dân thành phố đã chủ động, 
tích cực tham gia và triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp; đến nay đã đạt được một số kết quả 
bước đầu, đúng lộ trình đặt ra; có một số chỉ tiêu đạt sớm hạn:

- Hạ tầng viễn thông, Trung tâm dữ liệu tiếp tục được nâng cấp, mở rộng đảm bảo năng 
lực lưu trữ, tính toán để triển khai thành phố thông minh, chuyển đổi số. 100% hộ gia đình kết 
nối cáp quang băng rộng; 100% khu vực dân cư phủ sóng 3G, 4G và bắt đầu triển khai dịch vụ 
mạng 5G từ cuối năm 2021. Hạ tầng IoT bước đầu hình thành và phát triển với hơn 270 trạm 
Nb-IoT và thí điểm 10 trạm LoRa.

- Dữ liệu số tiếp tục được thu thập, tạo lập, hoàn thiện với các CSDL nền và 560 CSDL 
chuyên ngành; hình thành Kho dữ liệu dùng chung và mở dữ liệu của cơ quan nhà nước với gần 
600 tập dữ liệu qua Cổng Dữ liệu thành phố cung cấp dưới hình thức dịch vụ dữ liệu cho người 
dân, doanh nghiệp tra cứu khai thác; bước đầu hình thành hệ thống CSDL GIS thành phố với 
các lớp dữ liệu địa chính, quy hoạch xây dựng, giao thông, thoát nước.

- Các nền tảng số được xây dựng và phát triển nhằm đảm bảo triển khai chuyển đổi số 
nhanh, thuận lợi và hiệu quả. Thành phố đã triển khai 06 nền tảng số theo yêu cầu, hướng dẫn 
của Bộ TT&TT (gồm Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP; Nền tảng Kho dữ liệu dùng 
chung; Nền tảng Cổng Dịch vụ công; Nền tảng Báo cáo điện tử và điều hành; Nền tảng Hệ 
thống eGov; Nền tảng họp trực tuyến) và 07 nền tảng dùng chung khác của thành phố (gồm: 
Nền tảng quan trắc; Nền tảng giám sát đỗ xe; Nền tảng giám sát tàu thuyền; Nền tảng giám sát 
hành trình xe; Nền tảng Cổng dữ liệu mở; Nền tảng Ứng dụng di động đa dịch vụ tiện ích Da 
Nang Smart City; Nền tảng công dân số My Portal).

- Kế thừa từ nền tảng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, Chính quyền số tiếp tục 
phát triển, bắt đầu sử dụng dữ liệu số trong chỉ đạo, điều hành, quản lý đô thị và cung cấp dịch 
vụ số. Đến nay 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến đủ điều kiện đã triển khai trực tuyến 
mức 4; hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến của thành phố khá cao với 85% 
dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ; 65% hồ sơ trực tuyến (vượt chỉ tiêu Kế hoạch quốc 
gia năm 2022). Thành phố đã bắt đầu triển khai dịch vụ ngoài Một cửa lên trực tuyến mức 4 và 
chuẩn bị đưa dịch vụ sự nghiệp công lên trực tuyến mức 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố; 
triển khai phân hệ Kho dữ liệu kết quả TTHC và sử dụng dữ liệu số trong cung cấp dịch vụ số, 
thay thế thành phần hồ sơ giấy phải nộp. Thành phố đã hình thành Trung tâm Mini IOC với 18 
dịch vụ đô thị thông minh; hình thành các Trung tâm giám sát chuyên ngành như giám sát an 
ninh trật tự, giám sát giao thông, quan trắc môi trường, điều khiển điện chiếu sáng công cộng; 
chuẩn bị đưa vào vận hành Trung tâm IOC trong Quý I/2023 và đang triển khai thủ tục đầu tư 
Trung tâm quản lý thiên tai thông minh từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Hàn Quốc tại Việt Nam (KOICA).

- Ngành công nghiệp ICT và kinh tế số có tốc độ tăng trưởng cao, đóng góp đáng kể vào 
tăng trưởng GRDP thành phố. Kinh tế số năm 2021 đóng góp 12,57% GRDP thành phố (cao 
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hơn tỷ lệ quốc gia là 9,6%), trong đó công nghiệp ICT chiếm 8,23%. Thành phố hiện có 2,27 
doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân (đứng thứ hai sau TP. Hồ Chí Minh; cao gấp 3 lần tỷ lệ 
trung bình cả nước là 0,7 doanh nghiệp công nghệ số/1000 dân); tổng nhân lực CNTT thành 
phố hơn 44.000 người. Các doanh nghiệp công nghệ số của thành phố đã từng bước làm chủ 
công nghệ lõi của CMCN 4.0 và phát triển các sản phẩm Make in Da Nang, đã nhân rộng thành 
công tại các địa phương khác2. 

- Xã hội số dần hình thành và phát triển, tạo được thói quen, kỹ năng số trong người dân. 
Đến nay thành phố có khoảng 85% dân số có điện thoại thông minh, hơn 260.000 tài khoản 
công dân số (44,8% dân số trưởng thành); trung bình 2 tài khoản mạng xã hội/người dân; cơ 
bản mỗi người dân có 01 mã ID gắn với hồ sơ sức khoẻ điện tử; mỗi học sinh có 01 mã ID gắn 
với học bạ điện tử.

3. Thuận lợi, khó khăn và bài học kinh nghiệm

a) Việc triển khai thành phố thông minh chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng trong thời 
gian qua có những thuận lợi chính như cam kết, quyết tâm của lãnh đạo thành phố; các cơ chế, 
chính sách để ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin được ban hành đầy đủ, kịp thời và 
thường xuyên bổ sung, cập nhật; sự đồng thuận tham gia từ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên 
chức của tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn thành phố.

Kết quả và kinh nghiệm có được trong triển khai thí điểm các ứng dụng thông minh được 
sơ kết, tổng kết để kế thừa, trong đó có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nghiên cứu phát triển với 
doanh nghiệp triển khai. Đồng thời, Đà Nẵng có nguồn nhân lực công nghệ thông tin để quản 
lý trong các cơ quan nhà nước, đội ngũ kỹ thuật để bảo đảm vận hành và xây dựng được lực 
lượng chuyên gia để tư vấn, phản biện, bảo đảm cho công tác lựa chọn các công nghệ, giải pháp, 
cũng như tham mưu cho lãnh đạo thành phố, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng 
các ứng dụng công nghệ thông tin. Nguồn kinh phí đầu tư được đa dạng hóa và được bổ sung 
từ nhiều nguồn.

b) Cùng với những thuận lợi, kết quả đạt được, công tác triển khai thành phố thông minh 
và chuyển đổi số của Đà Nẵng cũng đối mặt không ít khó khăn.

Chuyển đổi số, thành phố thông minh dựa trên dữ liệu là ý tưởng của các quốc gia phát 
triển; các giải pháp, sản phẩm này phù hợp với các nước có nền kinh tế cao, trong khi Việt Nam 
có quy mô kinh tế thấp, Đà Nẵng có thu nhập bình quân đầu người chưa cao, nên việc lựa chọn 
giải pháp, quy mô đầu tư, hạng mục đầu tư và đầu tư vào lúc nào là những vấn đề cần đánh giá, 
phản biện...

2 Nền tảng Kho dữ liệu dùng chungđược đưa vào tài liệu Câu chuyện Chuyển đổi 
số của Bộ TT&TT và giới thiệu đến các địa phương tham khảo, nghiên cứu học tập, 
triển khai; đạt Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021. Nền tảng quản lý camera 
thông minh được Bộ Thông tin và Truyền thông chứng nhận Top 10 Giải pháp số xuất 
sắc thuộc Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2020. Nền tảng Cảng 
Chuyển đổi số ePort và Giải pháp tự động hóa ứng dụng công nghệ RPA của Công ty 
Irtech đạt Giải thưởng Sao Khuê 2022. Nền tảng công dân số My Portal đạt Giải thưởng 
Chuyển đổi số Việt Nam 2022. Nền tảng quản trị sản xuất tinh gọn theo thời gian thực 
của Công ty Retex đạt Giải thưởng Viet Solutions 2022...
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Chính sách thiếu nhất quán trong việc ban hành các văn bản quản lý nhà nước của các 
Bộ, ngành chưa hỗ trợ cho việc áp dụng công nghệ số; cơ chế Sandbox chưa có hướng dẫn để 
hỗ trợ việc thí điểm, dẫn đến nguy cơ phá vỡ kiến trúc, làm chậm quá trình chuyển đổi số. Các 
sản phẩm công nghệ số xu hướng là tích hợp với đa chức năng, trong khi chức năng quản lý nhà 
nước được phân công bởi nhiều cơ quan, trở thành rào cản khi lựa chọn đơn vị quản lý các sản 
phẩm công nghệ số, nên chưa tạo thuận lợi cho công nghệ mới.

Các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn dữ liệu chưa được chuẩn hóa, nhất là 
trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, môi trường. Dữ liệu còn rời rạc, chưa được kết 
nối, liên thông, chia sẻ sử dụng chung. Các CSDL nền quốc gia, các ứng dụng của một số Bộ 
ngành Trung ương được triển khai ở địa phương đóng kín, chưa chia sẻ lại cho địa phương sử 
dụng.Chính phủ chưa có quy định, hướng dẫn chi tiết về xác định dữ liệu mở, mức độ mở của 
dữ liệu, chưa có quy định về tài chính, phí, lệ phí đối với hoạt động khai thác, sử dụng dữ liệu 
mở, dịch vụ dữ liệu của các cơ quan nhà nước

Công tác truyền thông chưa đồng bộ; nhận thức và sự tham gia của người dân, doanh 
nghiệp trong khai thác, sử dụng một số ứng dụng, dịch vụ số của thành phố còn hạn chế.

c) Qua triển khai xây dựng thành phố thông minh, chuyển đổi số thời gian qua, thành phố 
đã nhận thức được 04 kinh nghiệm như sau:

- Lãnh đạo, tầm nhìn và sự cam kết thông qua chính sách là yếu tố quyết định, trong từng 
giai đoạn các chính sách được ban hành kịp thời bảo đảm sự quyết tâm và thành công.

- Liên kết và đồng thuận tạo sự phối hợp tốt giữa các sở, ban, ngành và người dân để tạo 
ra thói quen, sự tin tưởng, tiện lợi hơn khi sử dụng dịch vụ đô thị thông minh.

- Nguồn lực: Bên cạnh nguồn lực về con người (xây dựng mối liên kết “3 nhà” giữa nhà 
nước, nhà trường và nhà tuyển dụng), nguồn lực về tài chính cũng đóng vai trò quan trọng tạo 
nên tính đa dạng, bảo đảm tính đồng bộ và tạo ra các cơ hội mới.

- Việc xây dựng thành phố thông minh là quá trình lâu dài: Khung kiến trúc tổng thể là mô 
hình để định hướng; lộ trình là để cam kết, thể hiện các bước đi cụ thể của thành phố; đa đối tác 
tạo nên sự đồng hành của cộng đồng tránh được “dò đá qua sông”, “trăm hoa đua nở”, “bị bắt 
làm con tin”, hạn chế thấp nhất rủi ro trong triển khai.

4. Kiến nghị, đề xuất

Triển khai chuyển đổi số là phải thay đổi, tái cấu trúc quy trình, áp dụng công nghệ số và 
dữ liệu số để giải quyết các “bài toán” lâu nay không giải được hoặc “bài toán mới”, phát triển 
theo hướng bền vững và tạo động lực, không gian mới để phát triển. Để thúc đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi số, thành phố Đà Nẵng có một số đề xuất như sau:

Thứ nhất: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 đã có chủ trương “Sớm ban hành 
khung thể chế thử nghiệm có kiểm soát đối với các công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh 
doanh mới hình thành từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nghị quyết số 06-NQ/TW 
ngày 24/01/2022 tiếp tục quán triệt “Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật và ban hành các 
cơ chế, chính sách có tính đột phá vượt trội cho phát triển đô thị bền vững”.
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Do đó, kính đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp các bộ, ngành liên quan sớm 
xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế sandbox để các địa phương thuận lợi 
trong triển khai; đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, quản lý đô thị thông minh.

Thứ hai: Dữ liệu số đóng vai trò quyết định để đảm bảo tính bền vững trong phát triển 
thành phố thông minh, chuyển đổi số. Kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung 
ương sớm hoàn thiện các CSDL quốc gia (như dân cư, đất đai) và chia sẻ cho các địa phương 
khai thác, sử dụng, nhất là các dữ liệu do địa phương thu thập, tạo lập trên hệ thống của quốc 
gia, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ số cho người 
dân, doanh nghiệp.

Bộ Thông tin và Truyền thông cần nghiên cứu, ban hành các hướng dẫn về mức độ mở 
của dữ liệu, các chính sách về tài chính, phí, lệ phí đối với hoạt động khai thác, sử dụng dữ liệu 
mở, dịch vụ dữ liệu của các cơ quan nhà nước, tạo nguồn thu hợp pháp để duy trì, phát triển dữ 
liệu; thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Thứ ba:Hiện nay triển khai các dự án công nghệ số phục vụ phát triển đô thị thông minh 
đa phần là công nghệ mới, phức tạp; việc triển khai dự án công nghệ số gặp rất nhiều khó khăn 
do trình tự thủ tục đầu tư phức tạp, khó khăn trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết 
kế chất lượng do định mức chi phí quá thấp.

Do đó, Bộ TT&TT cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn triển khai thí điểm 
gói thầu hỗn hợp(vừa thiết kế, vừa thi công) đối với dự án công nghệ số;nâng định mức tư vấn 
lập hồ sơ thiết kế để đảm bảo chất lượng hồ sơ, hiệu quả triển khai ứng dụng./.
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MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ THỊ HÓA VÀ CÔNG NGHIỆP HÓA,  
HIỆN ĐẠI HÓA TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2011-2020  

VÀ CÁC KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CHO GIAI ĐOẠN 2021-2030

Ban Chiến lược phát triển Hạ tầng và Đô thị1

MỞ ĐẦU

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây 
dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 
Đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Đảng về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển 
bền vững đô thị Việt Nam.

Để thúc đẩy quá trình đổi mới, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, cùng với nhận 
thức sâu sắc về vai trò, vị thế và tầm quan trọng của quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa, 
bài viết sau đây đánh giá và phân tích mối quan hệ giữa đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa tại Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 và đưa ra các kiến nghị, đề xuất cho giai đoạn 
2021-2030. Tuy nhiên, mối quan hệ đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đề cập đến 
những vấn đề lớn và phạm vi rộng, bao quát đến nhiều lĩnh vực, khía cạnh kinh tế - xã hội, do đó 
trong phạm vi không gian và thời gian hạn chế, bài viết tập trung nghiên cứu, làm rõ mối quan 
hệ này trên một số khía cạnh về kinh tế, xã hội và đề xuất một số giải pháp thúc đẩy quá trình 
đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

I. THỰC TRẠNG MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐÔ THỊ HÓA VÀ CÔNG NGHIỆP 
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TẠI VIỆT NAM 

1. Kết quả mối quan hệ giữa đô thị hóa và công nghiệp, hiện đại hóa

Quá trình đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước luôn gắn liền với quá trình đô 
thị hóa của Việt Nam. Sau gần 35 năm đổi mới, quá trình đô thị hóa có thể nhận biết thông qua 
các giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Giai đoạn 1986-1997, kéo dài từ thời kỳ 
đầu đổi mới năm 1986 cho đến khi bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á năm 1997; giai 
đoạn 2000-2010 bắt đầu từ 2000 đến cuối 2010. Từ năm 2011-2020 có thể coi là giai đoạn đô 
thị hóa kế tiếp của Việt Nam, trong điều kiện đô thị hóa đang phải đối mặt với tình trạng biến 
đổi khí hậu, nước biển dâng và các yêu cầu phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh 
và bền vững, hội nhập và toàn cầu hóa.

Giai đoạn 1986-1997, Việt Nam mới chỉ ở thời kỳ khởi động, tốc độ đô thị hóa chưa 
nhanh, tỉ lệ đô thị hóa chỉ đạt khoảng 23% vào năm 1997. Ở giai đoạn 2000-2010, Việt Nam có 
tốc độ đô thị hóa nhanh hơn, nhiều đô thị được mở rộng, các thành phố đang trở nên đông đúc 
hơn. Theo Ngân hàng thế giới, trong giai đoạn 2000-2010, Việt Nam từ vị trí có diện tích đất đô 
thị lớn thứ 7 trong năm 2000 (2.200 km2) lên vị trí thứ năm trong năm 2010 (2.900 km2) trong 

1 Viện Chiến lược phát triển, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
Các kết quả tìm hiểu, các giải thích và kết luận đưa ra trong bài viết này không phản ánh quan điểm chính thức của 
Viện Chiến lược phát triển.
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hệ thống phân cấp đô thị vượt qua cả Thái Lan và Hàn Quốc. Về không gian, các khu đô thị của 
Việt Nam tăng 2,8% hàng năm, nằm trong số các nước có tỷ lệ tăng nhanh nhất khu vực. Việt 
Nam có dân số đô thị lớn thứ sáu trong khu vực Đông Á. Trong giai đoạn 2000-2010, dân số đô 
thị tăng 7,5 triệu người, tỷ lệ dân số đô thị thay đổi từ 19% lên 26%. Thời điểm này, Việt Nam 
không có các thành phố cực lớn với 10 triệu người hoặc hơn nhưng TP. Hồ Chí Minh (7,8 triệu 
người) và Hà Nội (5,6 triệu người) nằm trong số các thành phố lớn nhất trong khu vực. Nhưng 
hai thành phố này chi phối sự hấp dẫn, lan tỏa tới các đô thị lân cận tạo lên hai vùng đô thị hóa 
lớn, là các vùng đô thị động lực chủ đạo của Việt Nam, có ảnh hưởng tới vùng Đông Bắc Á và 
Đông Nam Á trong khu vực.

Giai đoạn 2011-2020, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa 
một cách mạnh mẽ, có hiệu quả. Cụ thể như sau:

a). Công nghiệp hóa, hiện đại hóa thúc đẩy quá trình đô thị hóa 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá cao, giai đoạn 2011-2020, tăng trưởng GDP dự kiến 
đạt khoảng 6,35%/năm, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trong khu vực và trên thế giới2. 
Quy mô GDP tăng gấp 2,5 lần, từ 116 tỷ USD năm 2010 lên gần 300 tỷ USD vào năm 2020. 
GDP bình quân đầu người tăng từ 1.332 USD năm 2010 lên hơn 3.000 USD năm 2020.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực giữa các ngành, cơ cấu kinh tế có sự đóng góp lớn 
từ khu vực kinh tế phi nông nghiệp trong tổng GDP từ 81,1% năm 2010 và ước tính lên 87% 
năm 2010. Trong đó, cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng 
ngành khai khoáng3, tăng nhanh tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo (tăng từ 13% so với GDP năm 
2010 lên 17,7% năm 2020). Một số sản phẩm công nghiệp xuất khẩu có quy mô lớn, chiếm vị 
trí vững chắc trên thị trường thế giới4. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong 
tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao tăng từ 26,9% năm 2010 lên 78,3% năm 2020.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã làm cho phân bố không gian phát triển các 
ngành công nghiệp có những thay đổi gắn với khu vực đô thị và cận đô thị. Các ngành sản xuất 
công nghiệp tập trung nhiều ở Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng, nơi có hai thành phố 
lớn nhất nước là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Trong đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực công nghiệp chủ yếu tập trung ở các KKT, KCN tại khu vực đô thị và cận đô thị, là nơi có 
kết cấu hạ tầng và dịch vụ xã hội đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2019, hoạt 
động của các doanh nghiệp trong các KKT, KCN với doanh thu đạt khoảng 235 tỷ USD; kim 
ngạch xuất khẩu đạt khoảng 142 tỷ USD, đóng góp gần 59% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả 
nước; nộp ngân sách nhà nước (NSNN) gần 130 nghìn tỷ đồng; tạo việc làm cho gần 3,85 triệu 
lao động trực tiếp. Trong tổng số 61 tỉnh có KKT, KCN thì có 6 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Thái 
Nguyên, Bắc Ninh, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An) có nhiều KCN tập 
trung tới 135/326 KCN cả nước, với 59% lao động trong các KCN. Hoạt động của các KKT, 

2 Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Thống kê Liên hợp quốc, tăng trưởng của Việt Nam trong giai đoạn 
2011-2017 cao hơn mức bình quân của nhóm nước có thu nhập trung bình thấp (5,4%) và các nước Đông Nam Á (5%).
3 Ngành khai khoáng đang có xu hướng giảm, từ 36,48% năm 2011 xuống 20,41% vào năm 2018.
4 Năm 2018, dệt may xuất khẩu 30,5 tỉ USD, xếp thứ 7 thế giới; da giày xuất khẩu 16,23 tỷ USD, thứ 2 thế giới; 
điện thoại di động xuất khẩu 49,08 tỷ USD đứng thứ 2 thế giới; thủy sản xuất khẩu 8,8 tỷ USD, thứ 4 thế giới; đồ 
gỗ xuất khẩu 8,9 tỷ USD, thứ 5 thế giới.
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KCN đã hình thành các cụm liên kết ngành công nghiệp trong các ngành công nghiệp để nâng 
cao giá trị gia tăng cho các ngành5. 

Cùng với quá trình phát triển công nghiệp tại các khu vực đô thị và cận đô thị làm cho 
quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh hơn, bằng chứng cho thấy sự di cư mạnh mẽ của lao động và 
người dân vào các vùng đô thị vẫn đang diễn ra không ngừng và các trung tâm đô thị hoặc các 
KKT, KCN lớn, nới tập trung tới 3,85 triệu lao động làm việc trong các KCN. Bên cạnh đó, xu 
hướng KCN kết hợp khu đô thị cũng được chú trọng phát triển một vài năm trở lại đây, một số 
chủ đầu tư hạ tầng KCN cũng đầu tư đồng bộ khu đô thị, dịch vụ liền kề KCN, tạo thành tổng 
thể một KCN, đô thị, dịch vụ, như KCN đô thị dịch vụ VSIP tại Bình Dương, Hưng Yên, Vĩnh 
Phúc, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Nam Định… 

Việc phát triển KCN kết hợp đô thị sẽ góp phần giải quyết được vấn đề về nhà ở công 
nhân, thiết chế văn hóa đảm bảo cuộc sống của người lao động trong KCN và sau này tiến tới 
xây dựng môi trường làm việc, sinh sống đẳng cấp với các ngành sản xuất công nghệ cao, hiện 
đại, gắn với các trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong các lĩnh vực đó... 
qua đó hình thành mô hình tổ chức đô thị mới như đô thị thông minh, đô thị xanh... 

b). Đô thị hóa hợp lý tác động trở lại thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

(1). Tốc độ đô thị hóa nhanh đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Năm 2011, theo quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP, Việt Nam có 755 đô thị, trong 
đó có 2 đô thị đặc biệt, 10 đô thị loại I, 12 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 50 đô thị loại IV thuộc 
tỉnh (thị xã), và 634 đô thị loại V là các thị trấn, thị tứ. Năm 2016, theo quy định tại Nghị quyết 
số 1210/2016/UBTVQH13, Việt Nam có 802 đô thị, trong đó có 02 đô thị đặc biệt là Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh, 17 đô thị loại I, 25 đô thị loại II, 41 đô thị loại III, 84 đô thị loại IV và 
khoảng 633 đô thị loại V (tăng 47 đô thị).

Đến hết năm 2019, hệ thống đô thị cả nước có 835 đô thị6, trong đó có 02 đô thị đặc biệt, 
20 đô thị loại I, 29 đô thị loại II, 44 đô thị loại III, 83 đô thị loại IV và 657 đô thị loại V; trong 
năm 2019, đã có 20 đô thị được nâng loại, gồm: 01 đô thị loại I, 05 đô thị loại II, 02 đô thị loại 
III, 12 đô thị loại IV. Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 39,2%, đô thị hóa tập trung cao nhất tại vùng 
Đông Nam Bộ/vùng TP. Hồ Chí Minh (64,15%), thấp nhất tại vùng Trung Du miền núi phía 
Bắc (21,72%). Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có tỷ lệ dân số đô thị cao, trong đó 
cao nhất là TP. Hồ Chí Minh 83%, Bình Dương 71,6%, Quảng Ninh 68,86%,... Các tỉnh có tỷ 
lệ dân số đô thị thấp nhất của Việt Nam như Thái Bình 10,7%, Tuyên Quang 12,41%, Sơn La 
13,7%, Bắc Giang 13,05%... ước tính năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt 40,0%, tốc độ tăng 
dân số đô thị bình quân trên 3%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 
XII đề ra (đến năm 2020 đạt 38-40%). 

Trong giai đoạn 2010-2019, so với một số nước trong khu vực và trên thế giới, Việt Nam 

5  Cụm dệt may ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh (Cụm vệ tinh trong chuỗi giá 
trị toàn cầu), Khu phức hợp cơ khí ô tô Chu Lai - Trường Hải tại Khu kinh tế mở Chu 
Lai, hay các tổ hợp sản xuất của các doanh nghiệp FDI lớn như Samsung, LG, các doanh 
nghiệp Nhật Bản lớn (tại KCN Bắc Thăng Long).
6   Theo Báo cáo tình hình thực hiện ngành xây dựng năm 2019 của Bộ Xây dựng.
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có tỷ lệ tăng trưởng dân số đô thị ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, tỷ lệ dân số đô thị của Việt 
Nam vẫn còn rất thấp. Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019, Việt Nam có 33.059.735 
người cư trú ở khu vực thành thị, chiếm 34,4% tổng dân số; 63.149.249 người cư trú ở khu vực 
nông thôn, chiếm 65,6%. Sau 10 năm, tỷ lệ dân số khu vực thành thị tăng 4,8 điểm phần trăm. 
Trong 10 năm qua, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh và rộng khắp tại nhiều địa phương đã làm 
gia tăng dân số khu vực thành thị. Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực thành thị giai đoạn 
2009-2019 là 2,62%/năm, cao hơn gần sáu lần so với tỷ lệ tăng dân số bình quân năm khu vực 
nông thôn giai đoạn này (0,44%/năm).

Biểu đồ 1. Tăng trưởng dân số đô thị

Nguồn: Ngân hàng thế giới

Biểu đồ 2. Tỷ lệ dân số đô thị

Nguồn: Ngân hàng thế giới

(2). Khu vực đô thị đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa

Khu vực đô thị cũng đóng góp hơn 2/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP)7. Quy mô nền kinh 
tế tính bằng GDP năm 2019 so với năm 1986 đã tăng gần 10 lần; GDP bình quân đầu người tính 

7 Theo số liệu của Tổng cục thống kê
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theo sức mua tương đương (PPP) năm 2019 là hơn 8.000 USD, so với 910 USD vào năm 19908. 
Từ một nước thu nhập thấp, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình. 

Biểu đồ 3. GDP bình quân đầu người và Dân số đô thị

Nguồn: Ngân hàng thế giới

Mặc dù tốc độ tăng dân số đô thị giảm dần trong giai đoạn 2010-2019, từ mức tăng trên 
3%/năm năm 2010 xuống 2,9%/năm năm 2019, tốc độ tăng GDP bình quân đầu người trong 
giai đoạn này có xu hướng tăng lên.

Biểu đồ 4. Tăng trưởng GDP/người và tăng trưởng dân số đô thị

Nguồn: Ngân hàng thế giới

Trên thực tế, không quốc gia nào trong thời đại công nghiệp đã từng đạt được tăng trưởng 
thu nhập quốc dân bền vững mà không trải qua quá trình đô thị hóa. Với mức đóng góp của 
khu vực đô thị vào tăng trưởng kinh tế hiện nay của Việt Nam được đánh giá tương đương với 
ở Hàn Quốc và Trung Quốc.

8 Ngân hàng thế giới
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Biểu đồ 5. Xu thế đô thị hóa ở Việt Nam tương đương với Hàn Quốc và Trung Quốc

Nguồn: Báo cáo Việt Nam 2035

(3). Khu vực đô thị góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa

Khu vực đô thị không chỉ tạo ra tăng trưởng GDP mà còn góp phần tích cực vào chuyển 
dịch mô hình và cơ cấu tăng trưởng trong dài hạn. Động lực tăng trưởng quốc gia cơ bản được 
tập trung tại khu vực đô thị do tăng trưởng mạnh mẽ công nghiệp và dịch vụ. Trong mười năm 
qua (2011-2020), cơ cấu kinh tế đất nước tiếp tục dịch chuyển sang phi nông nghiệp nhờ sự 
tăng trưởng mạnh mẽ của khu vực công nghiệp, xây dựng, và dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng dịch 
vụ dân số đô thị giữ tốc độ ổn định (khoảng 3%/năm). Tỉ trọng lao động trong khu vực nông 
nghiệp giảm nhanh từ 49,5% năm 2010 xuống còn 35,4% năm 2019 và dự kiến còn 33,5% năm 
2020. Sự dịch chuyển này phản ánh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa với 
sự gia tăng dân số trong ranh giới (hành chính) đô thị bình quân gần 1 triệu người mỗi năm, từ 
25,4 triệu năm 2009 tăng lên trên 33 triệu năm 20199.

Theo số liệu của Ngân hàng thế giới, cơ cấu kinh tế phi nông nghiêp đã tăng từ 81,6% 
năm 2010 lên trên 86% năm 2019. So với giai đoạn 2000-2009, bình quân tăng 0,53 điểm phần 
trăm/năm, thì giai đoạn 2010-2019, bình quân tăng 0,44 điểm phần trăm/năm cơ cấu kinh tế phi 
nông nghiệp tăng trưởng chậm hơn. Như vậy, có thể thấy, trong cả hai giai đoạn 2000-2009 và 
giai đoạn 2010-2019 tỷ lệ đô thị hóa luôn có mối tương quan dương với mức độ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa của nền kinh tế. 

9 Kết quả Tổng điều tra dân số nhà ở các thời kỳ.
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Biểu đồ 6. Đô thị hóa và công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguồn: Ngân hàng thế giới

Quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa trong giai đoạn 2011-2020 đã góp phần giải quyết 
các vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Tăng trưởng ở các đô thị trực thuộc Trung 
ương và một số đô thị tỉnh lỵ đã góp phần tăng nhu cầu lao động, việc làm, giải quyết lao động 
dôi dư từ khu vực nông thôn. Kết quả tích cực này thể hiện trong chỉ số tăng trưởng kinh tế và 
giảm nghèo của các địa phương. Tăng trưởng nền kinh tế đã từng bước được chia sẻ trong cả 
nước thông qua phân bố ngân sách, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng sống và an sinh xã hội 
ở các vùng khó khăn.

Biểu đồ 7. Cơ cấu kinh tế phi nông nghiệp (%)

Nguồn: Ngân hàng thế giới

Nhìn chung, thời gian qua, cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tốc độ đô thị hóa của nước ta cũng ngày càng tăng nhanh, hệ thống đô thị quốc gia được quan 
tâm đầu tư phát triển cả về số lượng và chất lượng. Nhiều đô thị, điểm dân cư nông thôn, nhiều 
khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch, kết cấu hạ tầng... đã được qui hoạch, đầu tư xây dựng 
mới, hoặc cải tạo mở rộng để đáp ứng nhu cầu phát triển mới của đất nước. Hệ thống hạ tầng 
xã hội, hạ tầng kĩ thuật đô thị, kể cả khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng theo 
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hướng đồng bộ, hiện đại. Diện mạo kiến trúc, đô thị, nông thôn Việt Nam đã có nhiều thay đổi 
theo hướng hiện đại, có bản sắc... Đô thị hóa đã thực sự góp phần tạo ra nguồn lực cho quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, kinh tế đô 
thị góp khoảng 70% GDP cả nước, kinh tế ở khu vực đô thị tăng trưởng bình quân 12-15%/năm, 
cao gấp 1,2 đến 1,5 lần so với mặt bằng chung trong cả nước. Riêng Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ 
Chí Minh đóng góp khoảng 30% GDP… ngoài ra khu vực đô thị cũng cung cấp phần lớn lực 
lượng lao động, chất lượng nhân lực ngày càng được nâng cao, cùng với hệ thống kết cấu hạ 
tầng đáp ứng yêu cầu cho các hoạt động sản xuất công nghiệp thúc đẩy quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Những hạn chế trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp, hiện đại hóa tại 
Việt Nam

Mặc dù, hệ thống đô thị Việt Nam đang phát triển nhanh về số lượng nhưng chất lượng 
đô thị còn thấp. Từ tầm nhìn qui hoạch đến thực tế... còn có khoảng cách khá xa; sự phát triển 
không đồng bộ giữa mở rộng không gian đô thị và chất lượng đô thị; việc phân loại, nâng cấp 
đô thị chỉ đạt mục tiêu là tăng qui mô đất đai, dân số đô thị mà chưa coi trọng tới việc đổi mới, 
nâng cao chất lượng sống đô thị. Qua trình đô thị hóa bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập làm ảnh 
hưởng không nhỏ đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở các đô thị nói riêng và cả nước 
nói chung. Cụ thể:

- Chất lượng đô thị hóa, tăng trưởng kinh tế đô thị chưa cao, chưa thể hiện đúng vai trò 
tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho từng vùng và quốc gia. Năng lực cạnh tranh của đô thị còn 
thấp. Trong số 833 đô thị, có gần 90% là đô thị nhỏ (loại V và loại IV) với quy mô dân số trung 
bình khoảng 7.000 người/ đô thị. Việc xây dựng và quản lý vận hành các đô thị nhỏ này đòi hỏi 
nguồn kinh phí lớn. Trong bối cảnh thiếu hụt về ngân sách nhà nước và khả năng huy động các 
nguồn lực khác còn hạn chế do thiếu tính hấp dẫn về đầu tư, mức độ tăng trưởng kinh tế ở các 
đô thị này không cao, không tạo được động lực phát triển cho bản thân đô thị và các khu vực 
xung quanh.

- Hệ thống hạ tầng chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, chưa đáp ứng nhu 
cầu sử dụng của người dân và các hoạt động kinh tế. Tình trạng ách tắc giao thông, úng ngập, ô 
nhiễm môi trường diễn ra phổ biến... Hệ thống các công trình hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, 
văn hóa, công viên cây xanh, sân chơi cho người dân còn thiếu, tỉ lệ đạt thấp so với qui chuẩn... 
Các yếu kém kể trên tác động xấu đến chất lượng cuộc sống của người dân và môi trường kinh 
doanh, nhất là chất lượng nhân lực, các dịch vụ kết cấu hạ tầng làm ảnh hưởng đến khả năng thu 
hút đầu tư của khu vực đô thị, nhất là các hoạt động sản xuất công nghiệp, làm chậm quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa của khu vực đô thị.

- Việc lập quy hoạch đô thị chưa đồng bộ theo quy định, chất lượng đồ án quy hoạch chưa 
đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc triển khai thực hiện quy hoạch, nhất là xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
còn chậm và thiếu đồng bộ giữa các chuyên ngành, dẫn đến việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ và nhu cầu của quá 
trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực đô thị. 

- Chưa huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là từ đất đô thị, từ khu vực tư 
nhân để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, nhà ở, công trình phúc lợi công cộng... đáp ứng nhu 
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cầu của người dân, nâng cao chất lượng nhân lực. Nhu cầu đầu tư hạ tầng đô thị là rất lớn, trong 
khi nguồn lực từ ngân sách nhà nước hạn chế, các cơ chế huy động nguồn lực từ xã hội như BT, 
BOT hay hợp tác công tư (PPP) chưa hiệu quả. 

- Năng lực, tư duy và trình độ quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Năng lực của 
các cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý về quy hoạch và quản lý đô thị ở địa phương chưa đáp 
ứng nhu cầu: thiếu kỹ năng và kiến thức về quy hoạch đô thị chiến lược. Trong một số trường 
hợp, tốc độ phát triển nhanh của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở khu vực đô thị đã 
vượt khả năng điều hành của chính quyền trung ương và địa phương. Với việc tiếp tục phân cấp 
trách nhiệm quy hoạch và quản lý, bất cập về năng lực quản lý ở địa phương sẽ trở thành khó 
khăn lớn của Chính phủ.

- Khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng của các đô thị chưa cao. Việc 
thực hiện các cam kết của quốc gia về cắt giảm khí phát thải khí nhà kính khó khăn; xu hướng 
phát triển đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững chưa được chủ động lồng 
ghép vào quá trình phát triển đô thị. Bối cảnh cạn kiệt tài nguyên (nhất là đất đai) rất phù hợp 
cho việc chuyển đổi phương thức phát triển theo hướng bền vững như mô hình tăng trưởng 
xanh. Việc thay đổi nhận thức về phương pháp phát triển để phát triển bền vững, thay đổi công 
nghệ theo hướng tăng trưởng xanh tại các đô thị Việt Nam hiện còn chậm, đòi hỏi thêm nhiều 
nguồn lực đầu tư và sự trợ giúp từ bên ngoài.

3. Những yếu tố tác động đến quá trình đô thị hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp, hiện 
đại hóa ở Việt Nam

(4). Yếu tố thể chế

Thể chế đóng vai trò chủ thể quản lý xã hội và xác lập các công cụ quản lý xã hội hữu 
hiệu, một quốc gia có nền tảng thể chế tốt, có nghĩa là quốc gia sẽ có một môi trường chính 
trị - xã hội ổn định để hoạt động của mọi thành viên xã hội được tiến hành một cách thuận lợi. 
Song, ở Việt Nam có thể nói hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách, công cụ quản lý phát triển 
đô thị chưa đồng bộ, chưa đủ khả năng điều chỉnh toàn diện thực tiễn phát triển đô thị về một 
số mặt cơ bản như kiểm soát đầu tư, kiểm soát dân số, kiểm soát mở rộng diện tích, đất đai, nhà 
ở... một số quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức đã lạc hậu hoặc chưa theo kịp xu hướng, nhu cầu 
phát triển mới, cũng như yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa cả nước nói chung 
và ở khu vực đô thị nói riêng.

(5). Yếu tố nguồn lực

Nguồn lực dành cho phát triển đô thị đóng có vai trò rất quan trọng, tạo điều kiện phát 
triển cơ sở hạ tầng, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cung cấp các dịch vụ xã 
hội cơ bản và nâng cao đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân khu vực đô thị... tạo môi trường 
thuận lợi thu hút đầu tư của doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động kinh doanh sản xuất, 
nhất là các hoạt động sản xuất công nghiệp góp phần tạo việc làm cho cư dân đô thị, đóng góp 
vào tăng trưởng và phát triển kinh tế, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy 
nhiên, ở Việt Nam nguồn lực dành cho phát triển đô thị còn hạn chế, chưa khai thác hiệu quả các 
nguồn lực từ đất đai, khu vực tư nhân. Việc quản lý, sử dụng, phân bổ nguồn lực chưa hiệu quả.

(6). Yếu tố quản lý, vận hành đô thị
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Đô thị hóa góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo 
ra nhiều việc làm và thu nhập cho người lao động, đô thị là nơi tiêu thụ sản phẩm hàng hóa lớn 
và đa dạng, là nơi sử dụng lực lượng lao động có chất lượng cao, cơ sở ky thuật hạ tầng hiện đại 
có sức hút đầu tư mạnh trong nước và nước ngoài, góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa đã làm cho dân số đô thị tăng nhanh, 
khó kiểm soát. Sức ép dân số đô thị vốn đã quá tải lại càng quá tải hơn về đất đai, cơ sở hạ tầng, 
công tác quy hoạch và quản lý đô thị... 

Tuy nhiên, vấn đề quản lý, vận hành đô thị ở Việt Nam còn nhiều hạn chế. Việc lập quy 
hoạch và phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Chất lượng quy hoạch đô thị còn hạn chế về tầm nhìn, dự báo, 
định hướng phát triển, điều kiện thực hiện. Quy hoạch đô thị chưa mang tính tích hợp, đa ngành, 
gắn kết với quy hoạch vùng, chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư, 
thị trường bất động sản... Quản lý phát triển đô thị chưa theo kịp tốc độ và quá trình đô thị hóa. 
Mô hình chính quyền đô thị chưa có sự khác biệt với chính quyền nông thôn. Năng lực cán bộ 
chuyên môn và quản lý chưa cao.  

II. GIẢI PHÁP ĐẨY NHANH QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU 
CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2021-2030

1. Bối cảnh và yêu cầu phát triển trong giai đoạn 2021-2030

(7). Bối cảnh phát triển 

Các xu thế hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển, nhất là xu thế toàn cầu hóa đang thúc 
đẩy quá trình liên kết các vùng lãnh thổ đã tạo cho Việt Nam nhiều cơ hội trong phát triển kinh 
tế - xã hội và cùng với nó là tốc dộ, chất lượng đô thị hóa được nâng cao. Trong đó, nền kinh 
tế số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển rất nhanh, phi truyền thống, tác động 
sâu rộng, đa chiều đến hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của thế giới. Khoa học công nghệ, đổi 
mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc 
gia. Kinh tế số sẽ làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, 
tiêu dung và đời sống văn hóa xã hội. Tính liên kết mạng trong phát triển đô thị ngày càng thể 
hiện rõ hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Xu thế phát 
triển các vùng đô thị lớn, các siêu đô thị và đô thị có chất lượng sống cao, tăng trưởng xanh, 
thông minh, bền vững ngày càng gia tăng. Cạnh tranh giữa các đô thị trong việc trở thành trung 
tâm giao dịch, tài chính, ngân hàng, đổi mới sáng tạo ngày càng lớn. Các yêu cầu về thích ứng, 
giảm thiểu sự tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, bảo vệ nguồn nước ngày càng trở 
nên quan trọng và ở mức độ cao hơn sẽ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho phát triển bền vững. 
Chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, năng lượng xanh sẽ là xu thế rõ nét hơn trong thời kì tới.

(8). Yêu cầu và dự báo phát triển 

Để có được vị thế trong hệ thống đô thị khu vực và toàn cầu, các đô thị Việt Nam 
cần phải nâng cao sức cạnh tranh, tạo dựng môi trường kinh tế, nguồn vốn xã hội và chất 
lượng cuộc sống tốt hơn cho đô thị. Kinh tế tri thức, kinh tế số, cách mạng khoa học và 
công nghệ tiếp tục phát triển với trình độ ngày càng cao (CMCN 4.0), khoa học công nghệ 
đã trở thành lực lượng sản xuất, tạo động lực phát triển đô thị. Các vấn đề như bảo vệ môi 
trường, bùng nổ dân số, an toàn lương thực, đô thị hoá, xoá đói giảm nghèo, khí hậu nóng 
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lên hay mực nước biển dâng cao đã trở thành vấn đề toàn cầu đang được cả thế giới quan 
tâm hợp tác cùng giải quyết. 

Theo đó, xu hướng đô thị hóa ở Việt Nam đang và sẽ tiếp tục được mở rộng sang các 
thành phố nhỏ và vừa. Giai đoạn 2021-2030, dự báo dân số khu vực đô thị ở Việt Nam tiếp tục 
tăng và đạt 47,25 triệu người vào năm 2030, các thành phố với 0,75-5 triệu dân sẽ phát triển 
nhanh hơn và góp một phần đáng kể vào GDP của cả nước trong thập kỷ tới. Tỷ lệ đô thị hóa 
tăng dần và đạt 50-52% vào năm 2030. Kinh tế đô thị chiếm khoảng 80-90% GDP, tốc độ tăng 
trưởng bình quân trên 10%/năm (cả nước khoảng 7%), với các ngành kinh tế trụ cột là dịch vụ 
và các ngành công nghiệp giữa vai trò quan trọng ở các đô thị lớn, ở các đô thị vừa và nhỏ phát 
triển dịch vụ, nông nghiệp kỹ thuật cao.

2. Một số giải pháp đẩy nhanh quá trình đô thị hóa đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa

Nhận thức được bối cảnh phát triển mới, tại Hội nghị lần thứ tư ban Chấp hành Trung 
ương đảng khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về một số chủ 
trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, trong đó đã yêu cầu “Thực hiện có 
hiệu quả quá trình đô thị hóa trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa; kiểm soát chặt chẽ 
quá trình phát triển đô thị, hoàn thiện mô hình phát triển kinh tế đô thị, tổ chức bộ máy chức 
năng nhiệm vụ và phương thức quản lý của chính quyền đô thị”. Quán triệt chủ trương này và 
đảm bảo phù hợp với yêu cầu phát triển mới, việc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa đáp ứng yêu 
cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp như sau:  

(9). Phát triển hệ thống đô thị quốc gia phải gắn kết chặt chẽ với quá trình đô thị hóa và 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; phải phù hợp với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước; có tầm nhìn dài hạn, phát triển theo quy hoạch và có 
kế hoạch, phù hợp với quy luật phát triển đô thị và thực tiễn Việt Nam; bảo đảm phát triển bền 
vững, sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, thông minh, chủ động ứng phó 
với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc trên thực tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính; khắc phục 
tình trạng thất thoát nguồn thu từ đất đai, tăng nguồn thu cho đô thị... cần hoàn thiện hệ thống 
văn bản pháp luật về qui hoạch, quản lý phát triển đô thị theo tinh thần Luật Qui hoạch và các 
qui định khác có liên quan của pháp luật.

Chủ động, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển đô thị, tạo động 
lực tăng trưởng kinh tế cho đô thị để tiếp tục thúc đẩy các cực tăng trưởng của vùng kinh tế. 
Các đô thị đóng vai trò hạt nhân cho sự phát triển kinh tế trên phạm vi của tỉnh, thành phố và 
vùng, khu vực. Tăng trưởng đô thị dần dịch chuyển theo chiều sâu, nâng cao chất lượng đô thị 
hóa thông qua việc sử dụng hiệu quả nguồn lực nội tại đô thị thay vì các yếu tố bên ngoài. Tăng 
trưởng kinh tế đô thị gắn liền với sự phát triển bền vững các vấn đề xã hội. Tăng trưởng đô thị 
gắn liền với quy hoạch ngành kinh tế - sản xuất để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm góp phần 
gia tăng giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng đô thị và vùng đô thị trong phạm vi cả 
nước và quốc tế. Phát triển kinh tế đô thị dựa trên việc chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, sử dụng 
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hiệu quả các nguồn lực đặc trưng của đô thị, mang bản sắc riêng của từng đô thị và vùng đô thị. 
Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư vào các dự án phát triển chiều sâu, đổi mới 
công nghệ, có tác động lan tỏa, ảnh hưởng đến các lĩnh vực khác trong đô thị. Ưu tiên phát triển 
các ngành, lĩnh vực có hàm lượng công nghệ cao, có khả năng ứng dụng công nghệ để tạo giá 
trị gia tăng lớn phù hợp với đặc điểm của đô thị, vùng đô thị.

Đô thị hóa có sự kiểm soát bởi định hướng phát triển đô thị có tính chiến lược, hợp nhất 
các yếu tố kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường. Việc mở rộng, cải tạo không gian đô thị gắn 
liền với sự kết nối giữa quy hoạch và việc huy động sử dụng nguồn lực tài chính để thực hiện 
quy hoạch, phát triển đô thị.

(10). Điều chỉnh, đổi mới mô hình, kịch bản phát triển hệ thống đô thị Việt Nam phù hợp 
với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn ngoài 2045. Hệ 
thống đô thị được phân bố hợp lý trên cả nước và từng vùng miền, chú trọng phát triển đô thị ở 
vùng duyên hải, miền núi, các hành lang biên giới gắn với các khu kinh tế cửa khẩu, ven biển, 
các đô thị đặc thù về di tích, du lịch… Tiết kiệm nguồn tài nguyên đất đai, hiệu quả sử dụng 
đất, bảo vệ môi trường. Chú trọng và từng bước nâng cao chất lượng phát triển đô thị cả về kinh 
tế, xã hội, cơ sở hạ tầng, nhà ở, chất lượng sống của người dân. Xây dựng từng đô thị trở thành 
trung tâm, đầu tàu phát triển kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp của địa phương, vùng và cả nước.

Hệ thống đô thị Việt Nam được điều chỉnh, đổi mới phát triển theo Mô hình mạng lưới, 
xanh, thông minh và bền vững. Đảm bảo sự phát triển cân đối hài hòa giữa các vùng miền, giữa 
khu vực đô thị và nông thôn, gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng, an ninh. 
Sự phân cấp và tổ chức mạng lưới đô thị theo dạng tầng bậc cùng với sự phân bố, phân công, 
chia sẻ chức năng, trách nhiệm hợp lý cho từng loại đô thị trong mạng lưới, giúp giảm thiểu sự 
phát triển chênh lệch, tạo điều kiện phát triển cân bằng hơn giữa các vùng, giữa khu vực đô thị 
và nông thôn. Mạng lưới cơ sở hạ tầng kĩ thuật, xã hội phát triển đồng bộ, hiên đại tạo điều kiện 
cho người dân được hưởng chất lượng đô thị hóa tốt hơn, tiếp cận chất lượng dịch vụ đô thị, 
giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, công nghệ thông tin... tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đảm bảo hệ 
thống đô thị Việt Nam phát triển cân đối, bền vững, có mối liên kết chặt chẽ với khu vực nông 
thôn, không gây tổn hại đến môi trường, phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, 
có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có sức cạnh tranh cao, có vị thế 
xứng đáng, có mối liên kết hài hòa với hệ thống đô thị khu vực và quốc tế.

Các kịch bản phát triển hệ thống đô thị được điều chỉnh theo giai đoạn (2021- 2025 và 
2026-2030, tầm nhìn ngoài năm 2045) đảm bảo sự phát triển đô thị phù hợp với các yêu cầu 
phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 của Việt Nam, là sự kết tinh chuỗi đặc điểm của 
quá trình đô thị hóa Việt Nam chuyển dần từ mô hình cấu trúc mạng (theo cấp, loại đô thị), gắn 
với các cực tăng trưởng, phân bố hợp lý theo các vùng lãnh thố quốc gia và trên địa bản cả nước 
giai đoạn 2021-2025 sang cấu trúc mạng (theo mối liên kết) và phát triển đồng đều ở giai đoạn 
ngoài năm 2025 (Mô hình mạng lưới - Liên kết mạng).

Đầu tư xây dựng, nâng cao năng lực hệ thống hạ tầng đô thị, từng bước giảm phát thải, 
nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng của đô thị: (i) hoàn thiện các 
Luật Hạ tầng kỹ thuật, Luật Cấp nước, Luật thoát nước và xử lý nước thải..., cơ chế, chính sách 
về quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá liên quan đến lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, về khuyến 
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khích đầu tư xây dựng, quản lý khai thác sử dụng kết cấu hạ tầng kỹ thuật trong đô thị...; (ii) tập 
trung xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ. Ưu tiên đầu tư giao thông công cộng, cấp nước, 
xử lý nước thải, rác thải, y tế, giáo dục, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin theo hướng 
xanh, thông minh. Từng bước khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, ngập úng, triều cường ở 
các đô thị lớn; (iii) xây dựng các giải pháp khả thi, phù hợp, tiết kiệm năng lượng, giảm phát 
thải ở khu vực đô thị, duy trì đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái, tăng tỷ lệ cây xanh, 
không gian xanh, mặt nước, công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, thích ứng với biến đổi khí 
hậu, nước biển dâng.

(11). Huy động tổng hợp và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển đô thị. Xây 
dựng cơ chế chính sách khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư phát triển đô thị; cân đối, bố trí 
hợp lý các nguồn thu từ kinh tế, dịch vụ, đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi 
công cộng.

Đổi mới cơ chế, chính sách về quản lý phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi cho các 
thành phần kinh tế, cộng đồng, người dân tham gia đầu tư xây dựng và quản lý phát triển đô thị, 
nhất là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, đảm bảo lợi ích chính đáng của các bên liên quan một 
cách công bằng, toàn diện và bền vững nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đô thị, nâng cao chất 
lượng đô thị hóa... huy động tối đa mọi nguồn lực, vốn đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị dưới nhiều 
hình thức như BOT, BT, BTO, PPP. Trong đó, tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định về chính 
sách hỗ trợ tài chính, thuế, giá, phí, lệ phí, nhượng quyền... để tăng tính thương mại của các dự 
án giao thông và trách nhiệm đóng góp của người sử dụng.

Sử dụng nguồn vốn ngân sách vào các dự án có khả năng kích thích các nguồn tài chính 
khác như lập quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng diện rộng bảo vệ môi trường và các công 
trình không có khả năng thu hồi vốn. Hình thành hệ thống phân quyền tài chính, giao sự chủ 
động cho các đô thị có tiềm lực kinh tế, nguồn lực phát triển đô thị đáp ứng được nhu cầu nội 
tại của từng đô thị.

Nghiên cứu cơ chế tăng nguồn thu tự huy động bằng cách nâng mức phí sử dụng để có 
thể trang trải đầy đủ chi phí cung cấp dịch vụ hạ tầng, trong đó bao gồm một số hoặc tất cả các 
chi phí vốn (qua triết khấu trong đó có cả các khoản trả nợ). Song song với việc nâng mức dịch 
vụ, cần áp dụng các chính sách hỗ trợ người nghèo. 

(12). Hoàn thành việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị, mô hình kinh tế, tài chính, 
quản lý xã hội phù hợp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, công chức chuyên môn 
ở đô thị theo tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh cụ thể, nâng cao năng lực quản lý, quản trị đô thị.

Xây dựng hoàn chỉnh mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển 
đô thị trên tinh thần Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 77) và kết quả thí điểm thực 
hiện Nghị quyết số 26/2008/QH12 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Chính quyền đô thị 
hoạt động trong môi trường chính phủ điện tử và nền tảng đô thị thông minh phù hợp với quá 
trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội từng vùng, từng địa phương. Xác định rõ bộ máy, cơ 
cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng của các cơ quan quản lý nhà nước và tổ chức cung cấp dịch 
vụ công. Tăng cường giáo dục đào tạo, nâng cao năng lực quản lý của đội ngũ cán bộ, công 
chức đô thị. Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn chức danh cán bộ quản lý, công chức chuyên môn ở 
đô thị. Xây dựng cơ chế khuyến khích sự tham gia của người dân, cộng đồng xã hội trong qui 
hoạch, quản lý phát triển đô thị.
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PHÁT TRIỂN NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI,  
NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH SÁCH TRỌNG TÂM 

Ths. Hà Quang Hưng - Phó Cục trưởng,
 Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng

Sau 35 năm đổi mới, nhất là trong 10 năm vừa qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản 
lý và phát triển đô thị ở nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, quá trình 
đô thị hóa, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị vẫn còn nhiều hạn chế. 

Việc chăm lo giải quyết nhà ở cho người dân trong nhiều năm qua luôn được Đảng và 
Nhà nước ta quan tâm và xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước; đặc biệt là việc đẩy mạnh phát triển nhà ở an sinh xã hội để giải quyết nhu cầu chỗ ở 
cho các đối tượng thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân tại các khu công nghiệp, lực lượng 
vũ trang, học sinh, sinh viên…

Ngày 24/01/2022, Bộ Chính trị đã ra Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Theo đó, một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Nghị quyết đề ra là bố trí 
nguồn vốn ngân sách nhà nước tương xứng để bảo đảm thực hiện các mục tiêu của chính sách 
an sinh nhà ở, rà soát, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, ưu đãi, thủ tục hành chính về nhà ở xã 
hội. 

I. HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LÝ ĐÃ BAN HÀNH VỀ NHÀ Ở AN SINH 
XÃ HỘI

Trong giai đoạn vừa qua, Quốc hội và Chính phủ đã cụ thể hóa các đường lối, chính sách 
của Đảng thành các cơ chế chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống. Theo đó, Nhà nước đã có 
các cơ chế, chính sách hỗ trợ đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, với từng vùng miền, 
cũng như phù hợp với điều kiện kinh tế của đất nước trong từng giai đoạn. Cụ thể với nhóm đối 
tượng người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân tại các khu công nghiệp và học sinh, sinh 
viên, lực lượng vũ trang... nhà nước đã ban hành những văn bản quy phạm pháp luật như sau:

- Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội. 

- Thông tư số 08/2014/TT-BXD ngày 23/05/2014 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát 
triển và quản lý nhà ở xã hội.

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội.

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội.

- Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.
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- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản 
lý nhà ở xã hội.

- Thông tư số 09/2021/TT-BXD ngày 16/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện 
một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát 
triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính 
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Nội dung cơ bản của chính sách nhà ở xã hội đối với nhóm đối tượng nêu trên tập trung 
giải quyết 06 vấn đề, cụ thể là: 

1. Về quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn và 
chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát 
triển nhà ở xã hội; tại các đô thị loại đặc biệt, loại 1, loại 2 và loại 3 thì chủ đầu tư dự án xây 
dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của Chính phủ.

2. Về điều kiện thụ hưởng

Người được hưởng chính sách nhà ở xã hội phải chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, 
chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà ở xã hội, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất 
ở hoặc có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia 
đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định; thuộc diện không phải nộp 
thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.

3. Về các hình thức phát triển nhà ở xã hội

- Nhà nước đầu tư xây dựng nhà ở xã hội bằng vốn ngân sách nhà nước;

- Doanh nghiệp, hợp tác xã bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê 
mua, để bán;

- Hộ gia đình, cá nhân bỏ vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên diện tích đất ở hợp pháp 
của mình.

4. Về lựa chọn chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội:

- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được đầu tư bằng vốn đầu tư công, vốn nhà 
nước ngoài đầu tư công thì việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật đầu 
tư công và pháp luật xây dựng.

- Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng không phải bằng vốn 
đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công: (i) Trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê 
đất để xây dựng nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu 
nếu có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu chỉ có một 
nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư; (ii) Trường hợp phải dành quỹ đất trong dự án đầu tư xây 
dựng nhà ở thương mại để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật 
này thì giao chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây 
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dựng nhà ở xã hội, trừ trường hợp Nhà nước sử dụng diện tích đất này để giao cho tổ chức khác 
thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; (iii) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã có quyền sử 
dụng đất hợp pháp, phù hợp với quy hoạch xây dựng nhà ở, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và 
có nhu cầu xây dựng nhà ở xã hội thì doanh nghiệp, hợp tác xã đó được giao làm chủ đầu tư dự 
án xây dựng nhà ở xã hội; (iv) Trường hợp xây dựng nhà ở xã hội để bố trí cho người lao động 
làm việc trong khu công nghiệp ở thì doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp hoặc 
doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp hoặc doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất 
động sản được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án.

5. Về ưu đãi chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (không phải nguồn vốn đầu tư công, 
nhà nước ngoài đầu tư công)

- Được: (i) miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; (ii) miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về thuế; (iii) vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng 
chính sách xã hội, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam; (iv) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi 
dự án xây dựng nhà ở xã hội; (v) và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật.

6. Về giá bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội

- Việc xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội do Nhà nước đầu tư:

(i) Trường hợp cho thuê nhà ở thì giá thuê được tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi phí thu 
hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 20 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê; 
đối với nhà ở cho học sinh, sinh viên thuê thì chỉ tính đủ các chi phí quản lý vận hành và chi 
phí bảo trì, không tính chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở; (ii) Trường hợp cho thuê mua 
nhà ở thì giá thuê mua được tính đủ chi phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở trong thời hạn tối 
thiểu là 05 năm, kể từ ngày ký hợp đồng thuê mua; (iii) Không tính tiền sử dụng đất, tiền thuê 
đất đối với diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội.

- Việc xác định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội không do Nhà nước đầu tư xây dựng: 

(i) Giá thuê nhà ở xã hội do chủ đầu tư xác định trên cơ sở tính đủ chi phí bảo trì nhà ở; chi 
phí thu hồi vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định của 
Chính phủ và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước; (ii) Giá thuê mua nhà ở xã hội được 
xác định như giá thuê nhưng trừ kinh phí bảo trì nhà ở do người thuê mua nộp theo quy định; 
(iii) Giá bán nhà ở xã hội do chủ đầu tư dự án xác định trên cơ sở tính đủ các chi phí để thu hồi 
vốn đầu tư xây dựng nhà ở, lãi vay (nếu có), lợi nhuận định mức theo quy định của Chính phủ 
và không tính các khoản ưu đãi của Nhà nước; (iv) Chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội có trách 
nhiệm xây dựng và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở xã hội tổ chức thẩm định giá 
thuê, giá thuê mua, giá bán trước khi công bố.

II. KẾT QUẢ VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI  

1.  Chương trình phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân khu công nghiệp: 

Đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 126 dự án, với quy mô xây dựng khoảng 62.700 căn 
hộ, với tổng diện tích 3.135.000 m2. 
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Đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển 
khai đầu tư xây dựng): 127 dự án với quy mô xây dựng khoảng 160.900 căn hộ, tổng diện tích 
8.045.000 m2. 

2.  Chương trình phát triển nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị: 

Hiện nay đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 175 dự án, quy mô xây dựng khoảng 93.090 
căn hộ, với tổng diện tích khoảng 4.654.000 m2. 

Đang tiếp tục triển khai (bao gồm các dự án đã được chấp thuận đầu tư và đang triển 
khai đầu tư xây dựng): 274 dự án, quy mô xây dựng khoảng 293.450 căn hộ, với tổng diện tích 
khoảng 14.670.000 m2.

3. Về nhà ở xã hội cho đối tượng học sinh, sinh viên

Theo báo cáo của các địa phương và 02 Bộ (Quốc phòng, Công an), tính đến nay đã có 
90/95 dự án cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng, đáp ứng chỗ ở 
cho hơn 200.000 sinh viên. Hầu hết các dự án nhà ở cho sinh viên được thiết kế phù hợp, bảo 
đảm quy định về tiêu chuẩn diện tích ở đối với nhà ở sinh viên (khoản 1 Điều 6 Quyết định số 
65/2009/QĐ-TTg); bảo đảm chỉ tiêu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo Quy chuẩn 
xây dựng hiện hành (các dự án nhà ở sinh viên được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số 
sử dụng đất lên 1,5 lần so với Quy chuẩn quy hoạch xây dựng hiện hành, không khống chế số 
tầng, phù hợp với quy hoạch xây dựng do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt). 

Các dự án nhà ở sinh viên đưa vào sử dụng hầu hết đều bảo đảm đồng bộ về trang thiết bị 
và cơ sở hạ tầng, giao thông thuận lợi, bảo đảm phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của sinh viên 
(các khu vui chơi giải trí, sinh hoạt cộng đồng, một số dự án đã và đang đầu tư thêm các tuyến 
xe bus phục vụ việc di chuyển từ ký túc xá đến các cơ sở đào tạo của sinh viên).

4. Về nhà ở cho lực lượng vũ trang 

Theo báo cáo tại văn bản số 2939/BQP-TCHC ngày 16/8/2021 và văn bản số 3988/BQP-
TCHC ngày 07/10/2021 của Bộ Quốc phòng thì Bộ Quốc phòng đã triển khai 10 dự án nhà ở 
xã hội, trong đó: có 02 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng (quy mô 713 căn hộ chung cư), 01 
dự án đang thi công phần móng (quy mô 1.254 căn hộ chung cư), 07 dự án hiện đang tạm dừng 
chờ thực hiện phương án sắp xếp, xử lý tài sản công.

III. ĐÁNH GIÁ TỒN TẠI HẠN CHẾ CỦA CHÍNH SÁCH NHÀ Ở AN SINH 
XÃ HỘI 

1. Tồn tại hạn chế trong chính sách nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp 
khu vực đô thị, công nhân tại các khu công nghiệp

1.1. Một số tồn tại vướng mắc trong quy định pháp luật

Mặc dù Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong 
việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại cần tiếp tục 
nghiên cứu sửa đổi tại Luật Nhà ở và các luật khác liên quan, cụ thể như sau:
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a) Đối với quy định dành quỹ đất 20% ở các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, 
khu đô thị:

Qua theo dõi số liệu thực tế cho thấy, việc thực hiện quy định dành quỹ đất 20% ở các dự 
án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị theo Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP tại 
một số địa phương còn chưa phù hợp với điều kiện kinh tế-xã hội, nhu cầu nhà ở của người dân 
trên phạm vi địa bàn địa phương đó; đặc biệt là tại những khu vực, địa bàn có địa hình phức tạp 
(đồi núi, ven biển), có quỹ đất dồi dào, giá đất thấp, chưa có nhu cầu cấp thiết về nhà ở xã hội, 
dẫn tới tình trạng lãng phí về nguồn lực đất đai. Ngày 01/4/2021 Chính phủ đã ban hành Nghị 
định số 49/2021/NĐ-CP trong đó có quy định đối với trường hợp thuộc diện phải bố trí quỹ đất 
20% để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định nhưng do có sự thay đổi quy hoạch chung, quy 
hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết của địa phương dẫn đến việc bố trí quỹ đất 20% không còn 
phù hợp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận. 

Mặc dù quy định nêu trên của Nghị định số 49/2021/NĐ-CP đã góp phần tháo gỡ một số 
bất cập, tuy nhiên quy định nêu trên chưa giải quyết được vấn đề bố trí quỹ đất 20% tại một số 
địa phương có quỹ đất ở đô thị hạn hẹp như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hoặc địa phương 
có cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý, điều kiện khí hậu ven biển, miền núi phù hợp với phát triển du lịch 
hơn là phát triển nhà ở xã hội.. dẫn tới việc bố trí quỹ đất 20% tại các địa phương này gặp nhiều 
khó khăn. Nhiều địa phương đã gửi kiến nghị, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép không 
bố trí quỹ đất 20% tại các dự án này với lý do không phù hợp với quy hoạch của địa phương. 
Việc chính quyền địa phương nơi có dự án không có cơ sở pháp lý để xử lý bất cập nêu trên và 
“đùn đẩy” trách nhiệm lên cấp cao hơn để xin chủ trương về việc bố trí quỹ đất 20%, trong khi 
Luật không quy định về tiêu chí nào là không phù hợp với quy hoạch để Thủ tướng Chính phủ 
có cơ sở xem xét các kiến nghị này, mặt khác; nhiều dự án thuộc thẩm quyền của UBND cấp 
tỉnh. Đây là một vướng mắc lớn trong thời gian qua, làm “ách tắc” khâu thực hiện thủ tục đầu 
tư xây dựng của chủ đầu tư dự án, gia tăng chi phí thủ tục hành chính, gây bức xúc xã hội đối 
với cả doanh nghiệp và người dân.

b) Trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, mua - bán nhà ở xã hội còn phức tạp và kéo dài như: 
dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất nhưng vẫn phải thực hiện thủ tục tính tiền sử 
dụng đất để miễn; các đối tượng nhà ở xã hội phải được các cơ quan có thẩm quyền thẩm định 
về đối tượng, điều kiện…

c) Việc xác định giá trước khi thực hiện bán, cho thuê, cho thuê mua đối với nhà ở xã hội 
đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách phải được cơ quan nhà nước cấp tỉnh thẩm 
định cũng gây kéo dài thời gian, tốn kém cho doanh nghiệp.

d) Các chính sách ưu đãi cho chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã ban hành 
chưa đủ hấp dẫn (lợi nhuận định mức của toàn bộ dự án đối với trường hợp bán nhà ở xã hội 
không được vượt quá 10% tổng chi phí đầu tư; đối với nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua 
thì lợi nhuận không được quá 15% tổng chi phí đầu tư), không thực chất (các ưu đãi như miễn 
tiền sử dụng đất, giảm 50% thuế… nhưng thực chất chủ đầu tư không được hưởng mà là người 
dân được hưởng do theo quy định của pháp luật thì không được tính các khoản ưu đãi của nhà 
nước vào giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; ưu đãi thuế đối với chủ đầu tư 
dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chỉ để cho thuê không thực hiện được do pháp luật về thuế 
không có quy định), không thu hút, khuyến khích chủ đầu tư.
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đ) Quy định các dự án nhà ở xã hội phải dành tối thiểu 20% diện tích nhà ở xã hội trong 
dự án để cho thuê và chủ đầu tư chỉ được bán sau 5 năm đưa vào sử dụng; trên thực tế có nhiều 
dự án không cho thuê được phần diện tích này dẫn đến tình trạng các căn hộ để không, lãng phí 
trong khi đó chủ đầu tư không được bán dẫn đến không thu hồi được vốn gây lãng phí xã hội và 
giảm thu hút đầu tư vào nhà ở xã hội để cho thuê. 

e) Luật Nhà ở hiện hành chưa có quy định cho phép tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã 
thuộc đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trong khi trên thực tế nhu cầu của các 
tổ chức doanh nghiệp, hợp tác xã muốn mua, thuê nhà ở xã hội để cho người lao động của họ 
thuê lại để ở là rất lớn.

f) Một số loại hình dự án như nhà lưu trú công nhân, nhà ở lực lượng vũ trang và nhà ở 
xã hội tập trung chưa được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở.

1.2. Một số tồn tại, khó khăn trong việc triển khai thực hiện

a) Đối với Bộ ngành Trung ương

Ngân sách Trung ương chưa bố trí được đầy đủ nguồn vốn ưu đãi thực hiện chính sách 
nhà ở xã hội, nhà ở công nhân: vốn bố trí cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong giai đoạn 
2016-2020 đạt thấp, khoảng 3.163/9.000 tỷ đồng (chỉ đáp ứng khoảng 35% so với nhu cầu của 
Ngân hàng Chính sách xã hội); nguồn vốn để cấp bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng để cho 
vay thực hiện chính sách nhà ở xã hội theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP đến nay vẫn chưa được 
bố trí.

b) Đối với địa phương

- Nhiều địa phương, đặc biệt người đứng đầu là Chủ tịch UBND cấp tỉnh chưa thực sự 
quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp; chưa 
đưa các chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà 
ở cho công nhân vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm để dành nguồn lực 
thực hiện kiểm tra, đôn đốc.

- Chưa xác định rõ quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội trong quy hoạch đô thị, khu công 
nghiệp; chưa thực hiện nghiêm quy định dành 20% quỹ đất trong các dự án nhà ở thương mại 
để phát triển nhà ở xã hội, dẫn đến thiếu quỹ đất sạch để triển khai các dự án nhà ở xã hội (tổng 
diện tích đất ở đã bố trí để phát triển nhà ở xã hội của cả nước là 3.359,07ha chỉ đạt 36,34% so 
với nhu cầu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2020).

- Chưa quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài khu vực các dự 
án nhà ở xã hội từ nguồn ngân sách địa phương.

- Chưa sử dụng nguồn tiền thu được từ đóng tiền sử dụng đất thay thế cho 20% quỹ đất 
trong các dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại có quy mô sử dụng đất dưới 10ha để đầu tư 
xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn theo quy định.

- Chưa thực sự quyết liệt trong công tác cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp và người dân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dẫn đến thời gian 
chuẩn bị đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng, giao đất, thời gian thẩm định, phê duyệt quy 
hoạch, dự án… vẫn còn kéo dài.
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- Thiếu vai trò quản lý của nhà nước trong việc phát triển nhà trọ cho người thu nhập thấp, 
công nhân, người lao động thuê, dẫn đến điều kiện sống, không gian, môi trường… của các khu 
nhà trọ chưa đảm bảo yêu cầu.

c) Đối với doanh nghiệp 

- Một số doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn trong thời gian vừa qua mới 
chỉ tập trung vào việc phát triển các khu đô thị, nhà ở, khu nghỉ dưỡng cao cấp mà chưa quan 
tâm đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân 
khu công nghiệp.  

- Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp sử dụng nhiều công 
nhân, người lao động chưa quan tâm đến nhà ở cho công nhân, người lao động.

2. Tồn tại hạn chế trong chính sách nhà ở cho học sinh, sinh viên

Chương trình xây dựng ký túc xá cho học sinh, sinh viên bằng nguồn vốn TPCP là 
chương trình lớn và đa mục tiêu của Chính, nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các cấp, 
các ngành từ Trung ương đến địa phương đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn 
còn một số tồn tại sau:

Một là, trong quá trình triển khai, một số các dự án quy mô lớn tiến hành khởi công xây 
dựng đồng thời các hạng mục, dẫn đến việc phải đầu tư dàn trải, thời gian thi công kéo dài...

Hai là, một số địa phương và các cơ sở đào tạo do khó khăn về kinh tế, chưa có nguồn vốn 
đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu của dự án, cũng như đầu tư phần 
thiết bị, nội thất bên trong công trình nên chưa thu hút được sinh viên vào ở. 

Ba là, việc dự báo nhu cầu chỗ ở sinh viên tại một số địa phương chưa sát thực tế do cả 
nguyên nhân chủ quan và khách quan. 

Bốn là, nguồn kinh phí cho bảo dưỡng, bảo trì công trình không đảm bảo, dẫn đến công 
trình ngày càng xuống cấp; chất lượng dịch vụ phục vụ trong các khu nhà ở sinh viên còn hạn 
chế, không đạt hiệu quả, chưa đáp ứng được nhu cầu của sinh viên.

Năm là, một số nguyên nhân khác như: Một số dự án đã hoàn thành việc xây dựng bằng 
nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, nhưng lại thiếu vốn đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
thiết yếu của dự án (giao thông công cộng từ cơ sở đào tạo).

3. Tồn tại hạn chế trong chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang 

- Về quy hoạch quỹ đất: Quỹ đất an ninh, quốc phòng chuyển đổi mục đích sử dụng để 
phát triển nhà ở hiện không còn nhiều để đáp ứng đủ yêu cầu phát triển nhà ở; thủ tục chuyển 
mục đích sử dụng hiện đang gặp khó khăn, phải đấu giá quyền sử dụng đất; nhiều vị trí đất hiện 
không phù hợp với quy hoạch đất ở của địa phương; việc địa phương bố trí quỹ đất để Bộ Quốc 
phòng, Bộ Công an phát triển các dự án nhà ở xã hội còn rất hạn chế.

- Về chính sách ưu đãi: Theo pháp luật nhà ở hiện hành thì lực lượng vũ trang chưa có 
chính sách ưu đãi riêng mà đang được lồng ghép vào chính sách nhà ở xã hội, áp dụng chung 
cho 10 nhóm đối tượng theo quy định tại Điều 49 Luật Nhà ở năm 2014. Mặc dù theo quy định 
tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP thì Bộ Công an và Bộ Quốc phòng được phép triển khai các 



457

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 2
Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị

dự án nhà ở xã hội, tuy nhiên chưa cụ thể về các chính sách dẫn đến Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng gặp khó khăn trong việc triển khai, thực hiện.

- Về lựa chọn chủ đầu tư dự án: Theo quy định, các dự án nhà ở (kể cả dự án nhà ở sử dụng 
quỹ đất an ninh, quốc phòng chuyển mục đích sử dụng sang đất ở) do UBND cấp tỉnh quyết 
định chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử 
dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất. Việc đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, đấu giá quyền 
sử dụng đất sẽ làm tăng chi phí, giá bán của các Dự án (so với dự án nhà ở xã hội được miễn 
tiền sử dụng đất).

- Cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các khu vực ngoài đô thị (vùng nông thôn, biên giới, 
hải đảo, vùng sâu, vùng xa, nơi không có dự án nhà ở xã hội) hiện chưa được ưu tiên bảo đảm 
về nhà ở. 

- Luật Nhà ở 2014 đã quy định cơ chế giao hoàn toàn cho các địa phương chịu trách 
nhiệm phát triển nhà ở; thực tế, quỹ nhà ở xã hội của các địa phương rất hạn chế nên chưa có 
điều kiện bảo đảm nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn.

IV. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI TRONG THỜI 
GIAN TỚI 

1. Dự báo những yếu tố ảnh hưởng đến phát triển nhà ở xã hội 

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 2021-2030 được dự báo tiếp tục tăng 
trưởng ổn định, dẫn đến tiếp diễn xu hướng đô thị hóa và phát triển kinh tế đô thị, xu hướng di 
cư từ nông thôn ra đô thị dự báo vẫn tiếp diến.

Hệ thống đô thị Việt Nam trong giai đoạn vừa qua có nhiều thay đổi, không ngừng gia 
tăng về số lượng. Đến năm 2020, tỷ lệ đô thị hóa ước đạt 39%. Dự báo trong giai đoạn 2021-
2030, tốc độ đô thị hóa và phát triển hạ tầng ở Việt Nam vẫn tiếp tục diễn ra mạnh mẽ. Theo 
Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mục tiêu đề ra đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa 
đạt khoảng 45%.

Tốc độ đô thị hóa và đầu tư phát triển hạ tầng trong giai đoạn từ 2021 đến 2030 sẽ tiếp tục 
duy trì như tốc độ hiện tại. Với tốc độ đô thị hóa cao, dân số đô thị ngày càng tăng, các đô thị 
lớn thu hút lực lượng lao động thúc đẩy nhu cầu nhà ở xã hội, có giá thành phù hợp tiếp tục tăng 
cao. Sự gia tăng quy mô kèm theo cơ cấu dân số trẻ tăng nhanh ở khu vực đô thị sẽ tiếp tục thúc 
đẩy nhu cầu nhà ở phù hợp với các nhóm gia đình trẻ đô thị trong trung hạn tiếp tục tăng cao. 

 Đối với nhà ở công nhân, theo định hướng của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn 2021-2030 là 
động lực hình thành và mở rộng các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các 
vùng kinh tế trọng điểm. Do vậy, xu hướng dịch chuyển lao động và dân cư đến các khu vực 
này vẫn tiếp diễn.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổng liên đoàn lao động Việt Nam tính đến 
nay trên phạm vi cả nước có 392 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên 
khoảng 119,9 ngàn ha; trong đó: có 286 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích đất 
tự nhiên khoảng 85,2 ngàn ha và 106 khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với tổng diện tích 
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tự nhiên khoảng 34,7 ngàn ha. Có khoảng hơn 2,7 triệu công nhân đang làm việc tại các khu 
công nghiệp này, trong đó có khoảng 1,2 triệu công nhân có nhu cầu về nhà ở.

Giai đoạn 2021-2030, tự do thương mại toàn cầu và tăng trưởng kinh tế sẽ nâng cao đời 
sống và thu nhập của người dân. Đối với công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu 
chế xuất, khu công nghệ cao,...thì thu nhập và tích lũy có thể đảm bảo khả năng sở hữu nhà ở 
thương mại và nhà ở xã hội. Đối với nhóm thu nhập thấp nhất thì thu nhập có sự gia tăng nhưng 
cũng vẫn chỉ tiếp cận được nhà ở xã hội để cho thuê.

2. Quan điểm, định hướng trong việc phát triển nhà ở xã hội

- Phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị phải đảm bảo đồng bộ quy định pháp luật về 
nhà ở và các pháp luật có liên quan trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn chủ đầu 
tư dự án xây dựng nhà ở xã hội; lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án xây dựng nhà ở 
xã hội.

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở 
cho các đối tượng chính sách xã hội; Hạn chế việc phát triển nhà ở xã hội bằng vốn đầu tư công.

- Đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai đô thị, trong đó có đất ở đô thị.

- Mỗi đối tượng cần có chính sách riêng và cụ thể, đảm bảo đúng mục tiêu, đúng đối 
tượng và đủ điều kiện cũng như các chính sách ưu đãi phù hợp.

- Đa dạng hóa nguồn cung nhà ở xã hội thông qua việc bổ sung thêm các hình thức phát 
triển nhà ở xã hội phù hợp với thực tiễn; các cơ chế ưu đãi về đầu tư, đất đai, tài chính, thuế.. 
trong đó tập trung đẩy mạnh khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tham 
gia phát triển nhà ở để cho thuê.

3. Mục tiêu thực hiện 

Phát triển nhà ở xã hội cho các đối tượng theo quy định tại khu vực đô thị có giá phù hợp 
với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp khu vực đô thị, công 
nhân, người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ 
trang...

Cụ thể là:

- Đến năm 2030 trên địa bàn cả nước hoàn thành đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ 
nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

- Phấn đấu đến năm 2030, tổng số căn hộ các địa phương hoàn thành khoảng 1.416.700 
căn. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 hoàn thành khoảng 571.200 căn; giai đoạn 2025-2030 hoàn 
thành khoảng 845.500 căn.

4. Giải pháp thực hiện

4.1. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập 
thấp, công nhân khu công nghiệp  

Tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi Luật Nhà ở 2014 đồng bộ với Luật Đất đai (sửa đổi), Luật 
Đấu thầu (sửa đổi), pháp luật về Thuế, trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách về nhà 
ở xã hội, trong đó quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng; việc quy hoạch, dành quỹ 
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đất phát triển nhà ở xã hội; việc lựa chọn chủ đầu tư dự án; trình tự thủ tục thực hiện dự án; các 
cơ chế chính sách ưu đãi của nhà nước… đồng thời có chính sách riêng về nhà lưu trú công 
nhân, nhà ở dành cho lực lượng vũ trang để có cơ chế khuyến khích, ưu đãi phát triển.

4.2. Về giải pháp tổ chức triển khai, thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

a) Đối với các Bộ, ngành 

- Tiếp tục rà soát, nhận diện các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; xác định nguyên nhân, từ 
đó đề xuất các giải pháp; trước hết tập trung sửa đổi ngay các văn bản quy phạm thuộc thẩm 
quyền của Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương đảm bảo đồng bộ, thông thoáng, phân cấp triệt 
để, rút ngắn các thủ tục hành chính…

- Các Bộ ngành Trung ương tổng hợp, đề xuất và phân bổ đủ nguồn vốn từ ngân sách 
Trung ương để thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội.

- Trong quá trình xây dựng chính sách, nghiên cứu đề xuất ban hành chính sách theo 
hướng hậu kiểm (giá bán, đối tượng, điều kiện..).

b) Đối với các địa phương

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương hoàn thành việc lập, sửa 
đổi, bổ sung Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của các địa phương, trong đó làm rõ các 
mục tiêu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp để phù 
hợp với Chiến lược phát triển nhà ở Quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã 
được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021, làm cơ sở để chấp 
thuận đầu tư các dự án.

- Người đứng đầu địa phương phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị của cá nhân; lập, 
phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể cho việc đầu tư các dự án nhà ở xã hội theo từng năm và 
theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030 đảm bảo nhu cầu của địa phương. Đồng thời phải có 
giải pháp đẩy nhanh việc đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai thực hiện, các dự án đã có 
chủ trương đầu tư, hay việc quy hoạch, bố trí và công khai các quỹ đất đã giải phóng mặt bằng 
phục vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để doanh nghiệp quan tâm, đề xuất dự án. Đảm 
bảo đến năm 2030 hoàn thành đầu tư ít nhất 1 triệu căn hộ trên phạm vi cả nước.

- Các địa phương phải có trách nhiệm công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội 
cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư;

- Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù 
hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đặc biệt là các thành phố 
lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng…

- Nghiên cứu phân cấp, đơn giản hóa, rút ngắn các thủ tục hành chính theo thẩm quyền; 
các địa phương quy định rõ đầu mối thực hiện thủ tục hành chính trong lập, phê duyệt dự án 
nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

c) Đối với các doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp, tập đoàn kinh doanh bất động sản lớn ngoài việc phát triển các dự án 
khu đô thị, nhà ở thì cần quan tâm hơn nữa đến viêc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các 
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đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp tại các địa phương nhằm đảm bảo công 

tác an sinh, xã hội và đạt mục tiếu đề ra của Đề án.

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp sử dụng nhiều công nhân, 

người lao động cần quan tâm xây dựng nhà lưu trú hỗ trợ chỗ ở cho công nhân, người lao động 

của doanh nghiệp thuê./.
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GIẢI PHÁP CẢI TẠO CÁC Ô PHỐ TỪ BÊN TRONG

Ths.KTS. Nguyễn Minh Đức 
Giám đốc Việt Nhà ở và công trình công cộng

Viện Kiến trúc Quốc gia – Bộ Xây dựng

1. MỞ ĐẦU

Hà Nội là Thủ đô, thành phố trực thuộc trung ương và là một đô thị loại đặc biệt của Việt 
Nam. Với lịch sử phát triển lâu đời, quá trình đô thị hóa lan tỏa; các khu vực làng xóm ngoại 
thị trở thành khu vực nội thị và hình thành các ô phố không được quy hoạch đồng bộ ngay từ 
ban đầu. Các ô phố này có mật độ dân số rất cao, thực trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng 
xã hội không được bố trí đầy đủ và quá tải trầm trọng ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống 
của người dân.

Song song với việc đầu tư phát triển các khu vực đô thị mới, việc cải tạo đô thị, đặc biệt là 
cải tạo các ô phố là một nhu cầu tất yếu, đã được các cấp, các ngành quan tâm. Tuy nhiên, cũng 
còn nhiều thách thức và tồn tại, hạn chế. Xu hướng di dân đến làm việc tại các thành  phố lớn 
trong đó có TP Hà Nội ngày càng tăng, gây sức ép lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội vốn đã thiếu của các ô phố. 

Xác định cải tạo đô thị là một trong các vấn đề cần được quan tâm đặc biệt trong quá trình 
phát triển đô thị, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiều cơ chế, chính sách nhằm cải thiện chất 
lượng sống của người dân đô thị, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) về cải tạo đô thị 
(CTĐT) cũng đã được nghiên cứu, ban hành như: Luật Quy hoạch đô thị, Nghị định 11/2013/
NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Quy chuẩn 01:2021.... Tuy nhiên, kết quả chưa đáp 
ứng được mong đợi của xã hội do các giải pháp chưa thật đồng bộ và hiệu quả. Việc cải tạo 
chỉnh trang các khu đô thị cũ gặp những vấn đề phức tạp như: đền bù, giải phóng mặt bằng, 
nguồn vốn đầu tư, quỹ đất tái định cư... do đó chưa thu hút được các nhà đầu tư, người dân và 
chính quyền quan tâm. 

Ngày 24 tháng 01 năm 2022, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045 trong đó yêu cầu“chú trọng tổ chức lại đời sống dân cư và phát triển kinh tế trong 
quá trình tái thiết và phát triển đô thị; bảo đảm chất lượng sống tại đô thị ở mức cao, đáp ứng 
cơ bản nhu cầu về nhà ở và hạ tầng xã hội cho dân cư đô thị”.

Tại TP Hà Nội nói riêng và trên cả nước nói chung đã có nhiều chương trình, đề tài, dự 
án để CTĐT, tuy nhiên các dự án này mới tập trung chính vào việc cải tạo các chung cư cũ, cải 
tạo các tuyến đường, tuyến phố... Việc CTĐT đồng bộ theo các ô phố còn ít được quan tâm.Đặc 
biệt là các ô phố trong khu vực nội thành có quá trình phát triển từ các làng xóm đô thị hóa trong 
giai đoạn trước đây là các khu vực có nhu cầu cải tạo cấp thiết nhất.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_tr%E1%BB%B1c_thu%E1%BB%99c_trung_%C6%B0%C6%A1ng_(Vi%E1%BB%87t_Nam)
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4_th%E1%BB%8B_Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
https://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
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2. THỰC TRẠNG CÁC Ô PHỐ TẠI HÀ NỘI

2.1. Đặc điểm và thực trạng các ô phố của Hà Nội

Qua quá trình phát triển mở rộng TP Hà Nội, các khu vực ô phố có quá trình phát triển 
chuyển đổi từ nông thôn (khu vực ngoại thành) sang khu vực đô thị (khu vực nội thị). Đặc biệt, 
từ cuối thập niên 1990 và thập niên 2000, nhiều con đường giao thông chính của Hà Nội, như 
Giải Phóng, Nguyễn Văn Cừ, Láng Hạ, Ngọc Khánh, Thái Hà... được mở rộng. Các ô phố được 
hình thành một cách rõ nét. 

(1) Khu vực khu phố cổ, khu 
phố cũ đã được quy hoạch 
từ năm 1936 

(2) Khu vực nội đô lịch sử 

(3) Khu vực nội đô mở rộng

(4) Khu vực PTĐT mới

Hình 1. Bản đồ quá trình phát 
triển lan tỏa khu vực trung 

tâm TP Hà Nội

Các ô phố được phát triển từ các làng xã ven đô, không được quy hoạch đồng bộ ngay từ 
đầu, do đó các ô phố có hình dáng khá đa dạng, không có quy luật cụ thể và ít có ô phố hình 
vuông hoặc hình chữ nhật. Đây cũng là đặc trưng của các ô phố của TP Hà Nội và các đô thị 
khác của Việt Nam.

Về kích thước các ô phố nằm trong vòng tròn bán kính khoảng từ 500m - 700m. Kích 
thước các ô phố phù hợp để tổ chức thành các đơn vị ở theo lý thuyết, tuy nhiên do lịch sử để 
lại, ranh giới hành chính của các phường của Hà Nội không được chia theo ranh giới của các 
tuyến đường, do đó trong một ô phố, tập hợp các tổ dân phố của 2-3 phường khác nhau; trong 
một ô phố có thể có các công trình công cộng (trường học, y tế, trụ sở, sân chơi…) của các 
phường khác nhau. 

Các ô phố của Hà Nội hiện nay có mật độ dân cư rất cao (trung bình trên 20.000 người/
km2, trong đó tại một số quận như Đống Đa, Thanh Xuân có mật độ dân số trên 30.000 người/
km2). Trong các ô phố mật đô xây dựng của các công trình nhà ở riêng lẻ hầu hết đạt tới 100%. 
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Các công trình mặt ngoài ô phố thường xuyên được cải tạo, sửa chữa để đáp ứng nhu cầu 
kinh doanh, buôn bán, các công trình bên trong các ô phố chủ yếu các hộ dân cư sinh sống lâu 
đời. Do đó, về hình thái cấu trúc và thực trạng các công trình nằm ở mặt ngoài ô phố và các công 
trình bên trong các ô phố của Hà Nội hình thành sự đối lập tương đối rõ nét.

Thực trạng mặt ngoài các ô phố của Hà Nội

Về giao thông mặt ngoài các ô phố, các tuyến phố chính đã và đang được quan tâm đầu tư. 
Do các tuyến phố này liên quan đến giao thông của khu vực và kiến trúc cảnh quan chung của 
cả TP, do đó hầu hết các tuyến phố đã được cải tạo, xây dựng hệ thống vỉa hè, cây xanh, chiếu 
sáng… Các công trình trình nằm ở mặt tiền các tuyến phố này chủ yếu là các công trình thuộc 
sở hữu tư nhân được xây dựng, cải tạo thường xuyên, sử dụng vào mục đích ở kết hợp với kinh 
doanh thương mại. 

Thực trạng hạ tầng đô thị bên trong các ô phố của Hà Nội 

Nhìn chung hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong các ô phố của Hà Nội thiếu 
trầm trọng, chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân, trong đó một số một số vấn 
đề bức thiết ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân trong ô phố như: giao thông, nhà 
ở, không gian công cộng… 

Thực trạng cải tạo các ô phố tại Hà Nội

Tại các ô phố của TP Hà Nội hiện đang diễn ra các hình thức CTĐT như sau:

Cải tạo nhà đơn lẻ: Các hộ dân cư trong đô thị chủ động xây mới, xây xen, cải tạo nhà ở 
của mình theo đơn cấp phép cải tạo (đối với các trường hợp cải tạo sửa chữa lớn, nâng tầng, thay 
đổi quy mô…) hoặc cải tạo chỉnh trang nhỏ lẻ. Những trường hợp này thường cải tạo nguyên 
trạng trên lô đất, không cải tạo xung quanh. Tuy nhiên cũng có những trường hợp do tư nhân 
thu gom hợp thửa các lô đất để xây dựng công trình mới. Các chỉnh trang đơn lẻ này ít đóng góp 
cho việc cải thiện cảnh quan chung của khu vực.

Tái thiết đô thị: Tại TP Hà Nội, một số khu vực đô thị (như các trụ sở cơ sở sản xuất cũ, 
các chung cư cũ…) được giao cho các doanh nghiệp xây dựng thành các khu đô thị mới.

Cải tạo các công trình trụ sở, các công trình xã hội: Do điều kiện kinh tế phát triển, nhiều 
công trình phúc lợi xã hội như: trường học, nhà văn hóa, nhà trẻ được cải tạo, xây dựng mới đã 
góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân. Tuy nhiên, ở các khu đô thị cũ, tại các ô phố 
trong khu vực nội thành, diện tích đất dành cho các công trình công cộng ít, chủ yếu được xây 
dựng từ ngân sách nhà nước do đó kiến trúc còn đơn điệu, ít có đột phá.

Cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Chính quyền các đô thị đầu tư xây dựng (chủ yếu bằng 
nguồn vốn ngân sách nhà nước) để cải tạo, chỉnh trang hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp 
điện, cấp nước, thoát nước,… dọc theo các trục tuyến đường. TP Hà Nội đã thực hiện một số dự 
án mở rộng, xây mới các tuyến đường cắt qua các ô phố. Tuy nhiên, việc đền bù giải phóng mặt 
bằng gặp nhiều khó khăn, chi phí lớn, phải giải quyết nhiều vấn đề xã hội phát sinh.

Cải tạo chỉnh trang các tuyến phố:TP Hà Nội đã và đang tiến hành triển khai cải tạo chỉnh 
trang một số tuyến phố chính. Ví dụ: Tuyến đường Lê Trọng Tấn - Quận Thanh Xuân, Tràng Tiền, 
Tràng Thi, Điện Biên Phủ -  Quận Hoàn Kiếm… Hiện nay việc cải tạo các tuyến phố do UBND các 
quận chủ trì thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hóa từ các doanh nghiệp (chưa 
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có nguồn vốn đóng góp từ người dân cho các dự án); Các hạng mục cải tạo chỉnh trang chủ yếu là 
sửa chữa mặt đứng, biển hiệu, biển quảng cáo, hệ thống cây xanh, vỉa hè, chiếu sáng…

2.2. Đánh giá về hệ thống văn bản QPPL liên quan đến cải tạo ô phố

a) Về sự quan tâm đến công tác cải tạo đô thị: 

Cải tạo đô thị là một nội dung lớn trong việc phát triển đô thị, đặc biệt là việc cải tạo một 
khu cũ trong đô thị, tuy nhiên nội dung này được quy định rải rác tại các văn bản QPPL. 

Tại Luật QHĐT năm 2009 có 06 điều (Điều 23, 31, 35, 48, 58, 73) quy định về các nội dung 
liên quan đến CTĐT: về nhiệm vụ QHĐT; Lập quy hoạch để cải tạo, chỉnh trang đô thị; Nội dung 
Quy định quản lý theo đồ án QHĐT, TKĐT; Nguyên tắc điều chỉnh QHĐT quy định, Nguyên tắc 
quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị quy định, Quản lý CTĐT theo quy hoạch.

Tuy nhiên các nội dung quy định tại Luật QHĐT năm 2009 mang tính chất quy định chung, 
chưa đi sâu cụ thể vào nội dung, phương pháp CTĐT.

Tại Điều 10 Luật Thủ đô năm 2012 đã quy định “UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ 
Xây dựng xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc đối với khu vực cải tạo, tái thiết 
đô thị phù hợp với điều kiện thực tế để lập quy hoạch, TKĐT tại các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, 
Đống Đa và Hai Bà Trưng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định”.

Tại Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý 
QHĐT:  Tại điểm b, khoản 5 Điều 15; điểm b khoản 4 Điều 16; Điểm b khoản 4 Điều 17 quy 
định về Nội dung đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị trong đó có quy định trong quy hoạch 
định hướng phát triển không gian cần Xác định phạm vi, quy mô các khu chức năng của đô thị: 
khu chỉnh trang, cải tạo, khu bảo tồn…

Đặc biệt Tại Nghị định 37/2010/NĐ-CP đã dành riêng một Mục 2. Quản lý CTĐT gồm 
các điều:Điều 44. Nguyên tắc CTĐT , Điều 45. Trách nhiệm quản lý CTĐT , Điều 46. Nội dung kế 
hoạch CTĐT, Điều 47. Các trường hợp ưu tiên đưa vào kế hoạch cải tạo

Tại Điều 46 đã quy định ưu tiên cải tạo “Các khu vực có điều kiện và môi trường sống không 
đảm bảo, gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng và trật tự xã hội”. Tuy nhiên hiện nay các địa phương 
mới chủ yếu xây dựng kế hoạch chỉnh trang đô thị, cải tạo các khu tập thể, khu chung cư cũ, việc cải 
tạo các khu ở theo các ô phố chưa được triển khai thực hiện.

b) Về trách nhiệm cải tạo đô thị:

Tại Điều 45 Nghị định 37/2010/NĐ-CP quy định cụ thể trách nhiệm quản lý cải tạo đô 
thị thuộc nhiệm vụ của các cơ quan quản lý tại địa phương (UBND TP trực thuộc Trung ương, 
TP thuộc tỉnh, thị xã, thị trấn).

TheoNghị định 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010, tại Điều 9. Quy định đối với không gian 
khu vực khác của đô thị quy định: 

4. Khu phố có các khu ở, nhà ở trên mặt phố đang xuống cấp, chính quyền đô thị phải xây dựng 
kế hoạch cải tạo, chỉnh trang, xây dựng mới theo quy định hiện hành; đồng thời có phương án hỗ trợ 
trong trường hợp cần thiết.

c) Về đối tượng cải tạo: 

Hiện nay có rất ít văn bản quy định về việc cải tạo một khu vực cũ trong đô thị đặc biệt là 
về cải tạo ô phố. Các văn bản Luật Xây dựng, Luật Nhà ở chủ yếu quy định về cải tạo các công 
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trình cụ thể, công trình nhà ở, chung cư cũ. Không quy định về cải tạo cả một khu vực đô thị. 
Duy nhất có Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 hướng dẫn về nội dung thiết kế đô 
thị là văn bản duy nhất hiện nay có đề cập đến việc cải tạo một ô phố (Điều 18. Nội dung của 
đồ án TKĐT cho một ô phố, lô phố). Tuy nhiên, việc lập thiết kế đô thị riêng cho một ô phố chủ 
yếu được lồng ghép vào các đồ án quy hoạch đô thị.

d) Về cơ chế chính sách CTĐT:

Tại một số văn bản (như Nghị định số 11/2013/NĐ-CP, Luật đất đai, Luật đầu tư…) có 
nêu trách nhiệm các cơ quan chức năng cần nghiên cứu ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi, 
khuyến khích về CTĐT, tuy nhiên chưa có văn bản nào quy định cụ thể về các chính sách này. 

Luật Đầu tư năm 2014 đã quy định về cơ chế chính sách đối với các lĩnh vực liên quan 
đến đầu tư xây dựng. Tại Khoản 1 Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP quy định: Nhà 
đầu tư, doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực 
hiện dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công 
trình kết cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

e) Về mô hình tổ chức, phương pháp tiếp cận CTĐT:

Chưa có các quy định cụ thể đầy đủ về các hình thức hoặc mô hình CTĐT, chỉ có tại Luật 
Đầu tư năm 2014 có quy định về cơ chế chính sách đối với các lĩnh vực liên quan đến đầu tư 
xây dựng. Tại Khoản 1 Điều 27. Đầu tư theo hình thức hợp đồng PPP quy định: Nhà đầu tư, 
doanh nghiệp dự án ký kết hợp đồng PPP với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện dự 
án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp, mở rộng, quản lý và vận hành công trình kết 
cấu hạ tầng hoặc cung cấp dịch vụ công.

f) Về các quy định kỹ thuật về CTĐT: 

Quy chuẩn 01:2021 QCVN: Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng là một trong những văn 
bản quan trọng phục vụ cho công tác lập quy hoạch CTĐT. Tại Mục 2.7 có quy định về “Yêu 
cầu về không gian và sử dụng đất các khu vực hiện hữu trong đô thị”. Tuy nhiên do chưa xác 
định được mô hình cũng như những giải pháp về cải tạo các ô phố phù hợp với điều kiện Việt 
Nam do đó các nội dung quy định còn khá chung chung.

g) Về các chương trình, kế hoạch cải tạo đô thị của thành phố Hà Nội

Các chương trình, kế hoạch của TP Hà Nội và các văn bản điều hành chủ yếu là các văn 
bản liên quan đến các dự án cụ thể cải tạo chỉnh trang các tuyến phố, các tuyến đường. Các định 
hướng về cải tạo các ô phố được lồng ghép trong các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi 
tiết. Thành phố Hà Nội cũng đã ban hành các kế hoạch, chương trình cải tạo các chung cư cũ trên 
địa bàn. Các quyết định còn lại liên quan đến các vấn đề quản lý đầu tư xây dựng nói chung, song 
chưa đề cập cụ thể đến việc cải tạo, chỉnh trang, phát triển các ô phố.

3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP CẢI TẠO Ô PHỐ

3.1. Phân nhóm đối tượng cải tạo

Đặc điểm và nhu cầu cải tạo của khu vực bên trong và mặt ngoài ô phố có nhiều điểm 
khác biệt. Việc phân nhóm đối tượng (bên trong và mặt ngoài ô phố) là một yếu tố quan trọng 
để để xuất các giải pháp cải tạo ô phố. 
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A: Nhóm công trình mặt ngoài ô phố:

- Chủ yếu là các công trình nhà ở kết hợp với 
kinh doanh thương mại, dịch vụ.

- Được quan tâm cải tạo, xây dựng theo các 
tuyến đường và được cải tạo chỉnh trang 
thường xuyên để kinh doanh.

- Người dân có điều kiện để tự cải tạo chỉnh 
trang.

- Chịu ảnh hưởng mạnh về tiếng ồn, khói bụi; 

- Giá trị kinh tế của các lô đất này rất lớn, 
tốn nhiều chi phí nếu giải tỏa, đền bù. Khó 
tạo được sự đồng thuận của người dân khi giải 
phóng mặt bằng.

- Phù hợp cho mục đích kinh doanh hơn là 
mục đích ở.

B: Không gian bên trong ô phố:

- Chủ yếu là công trình nhà ở riêng lẻ và các 
công trình hạ tầng phục vụ nhu cầu ở. Trong 
đó công trình nhà ở chiếm tỷ trọng lớn (trên 
90%)

- Ít có cơ hội được cải tạo chỉnh trang trong 
khi nhu cầu cải tạo rất lớn.

- Người dân có điều kiện kinh tế chênh lệch 
khác nhau.

- Giá trị kinh tế của các lô đất bên trong thấp 
hơn nhiều so với lô đất bên ngoài mặt đường.

- Thiếu các tiện ích và không đảm bảo các tiêu 
chuẩn về hạ tầng.

- Ít chịu tác động bởi tiếng ồn và khói bụi hơn, 
phù hợp cải tạo thành không gian sống, vui 
chơi, sinh hoạt.  

- Đề xuất giải pháp cải tạo đối với khu vực mặt ngoài ô phố à Cải tạo chỉnh trang về kiến trúc 
các công trình mặt ngoài ô phố

- Đề xuất giải pháp cải tạo đối với khu vực bên trong ô phố à Tái cấu trúc ô phố, xây dựng 
không gian sống tốt bên trong ô phố

3.2. Cách tiếp cận cải tạo ô phố

TT Nội dung Đánh giá Lựa chọn
1 Phương pháp tiếp cận

Cải tạo, chỉnh trang, phục 
hồi

Đây là phương pháp tiếp cận hiện nay, tốn 
kém nhiều chi phí ngân sách nhưng hiệu quả 
không cao

Tái thiết: xây dựng mới 
toàn bộ ô phố

Xây dựng mới toàn bộ ô phố khó khăn trong 
việc đền bù giải phóng mặt bằng (đặc biệt 
khu vực giáp tuyến đường lớn). Ngoài ra còn 
nhiều khó khăn trong việc xử lý tái định cư. 
Khó thu hút doanh nghiệp tham gia.

Tích hợp: vừa chỉnh trang, 
vừa tái thiết

x

2 Nhu cầu cải tạo
Hạ tầng kỹ thuật x
Hạ tầng xã hội x
Không gian công cộng, 
kiến trúc cảnh quan, môi 
trường

x

3 Phân nhóm đối tượng cải tạo
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Nhà ở bám các tuyến 
phố (Nhà ở kết hợp kinh 
doanh)

Số lượng ít, nhu cầu cải tạo cả ô phố không 
nhiều. 

Giá trị đền bù lớn.

Nhu cầu cải tạo chỉnh trang theo hiện trạng.
Nhà ở trong các ngõ 
ngách (chỉ phục vụ mục 
đích ở)

Số lượng nhiều, chủ yếu là nhu cầu ở. Có 
thể bố trí sang dạng nhà ở chung cư. Cần tác 
động lớn để nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cần giải pháp tái cấu trúc ô phố. 

x

4 Các lý thuyết áp dụng
Phát triển theo đơn vị ở Để đảm bảo về chất lượng hạ tầng và khả 

năng tiếp cận với các công trình hạ tầng
x

PTĐT nén Tăng hiệu quả sử dụng đất, có không gian đất 
trống để phát triển không gian công cộng

x

Lý thuyết về nơi chốn Bảo tồn, giữ gìn các công trình, không gian 
công cộng, di tích, di sản, các yếu tố đặc 
trưng của ô phố.

x

Lý thuyết về Chuyển hóa 
luận kiến trúc

Tái cấu trúc ô phố thích ứng linh hoạt với 
sự phát triển của thời đại đồng thời bảo tồn 
những giá trị văn hóa truyền thống

x

Lý thuyết về CTĐT có sự 
tham gia của cộng đồng

Tạo sự đồng thuận và sự tham gia của người 
dân trong ô phố, đối tượng trực tiếp thụ 
hưởng và chịu tác động của việc cải tạo ô phố

x

5 Chủ thể cải tạo ô phố
Nhà nước Là chủ thể điều tiết về cơ chế chính sách để 

điều tiết giữa các bên.

Hạn chế về ngân sách cho việc cải tạo các ô 
phố

x

Doanh nghiệp Cần có lợi ích về kinh tế trong việc cải tạo ô 
phố.

x

Người dân Là chủ thể hưởng thụ kết quả cải tạo.

Khả năng đóng góp cải tạo hạ tầng ít.

Nhiều đối tượng, điều kiện khác nhau, khó 
thống nhất được tiếng nói chung.

x

6 Các yếu tố cần bảo tồn
Nhà ở Ít có giá trị về lịch sử, kiến trúc
Các công trình di tích, di 
sản

Khó di dời, phá dỡ. 

Cần phải bảo tồn

x

Các không gian mặt nước Cần phải bảo tồn và phát huy x
Các công trình công cộng, 
trụ sở

Có thể phá dỡ hoặc cải tạo, mở rộng x

Giải pháp cải tạo ô phố từ bên trong
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Ý tưởng xây dựng không gian sống tốt bên trong ô phố

Phương pháp tiếp cận cải tạo ô phố từ bên trong là một hướng tiếp cận mới nhằm mục 
tiêu nâng cao chất lượng sống của người dân sống trong ô phố. Giải pháp chủ yếu tác động đến 
cấu trúc bên trong của ô phố, bổ sung các hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đáp ứng cho người 
dân trong ô phố.

Với cấu trúc các dãy nhà shop-house ở phía ngoài dãy phố vừa phục vụ kinh doanh 
thương mại phù hợp với đặc điểm của Việt Nam, vừa là lá chắn ngăn tiếng ồn, khói bụi tác động 
đến dân cư phía trong ô phố. 

Hình 2: Mô hình xây dựng không gian sống bên trong ô phố 
Để ô phố sau khi cải tạo đáp ứng được nhu cầu của người dân, đồng thời phù hợp với xu 

hướng phát triển hiện đại. Trên cơ sở các tuyến giao thông hiện trạng, sử dụng các tuyến giao 
thông để cấu trúc lại ô phố thành các nhóm ở và đơn vị ở theo mô hình đơn vị ở hiện đại. Các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng kỹ thuật về quy hoạch xây dựng đơn vị ở mới được lựa chọn 
để đề xuất cho các ô phố cải tạo, trong đó có tính toán đến các yếu tố đặc thù đối với khu dân 
cư hiện hữu.
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Đường giao thông trong ô phố chủ yếu phục vụ trong ô phố, hạn chế thiết kế các tuyến 
giao thông lớn liên khu vực cắt qua ô phố vừa hạn chế giải phóng mặt bằng và đảm bảo kiểm 
soát được quy mô phát triển và đảm bảo yếu tố môi trường cho khu ở bên trong ô phố.

Hình 3: Sơ đồ chuyển hóa, tái cấu trúc ô phố (Nguồn tác giả, 2020)

Bảo tồn các giá trị vật thể và phi vật thể trong quá trình cải tạo ô phố 

Trong quá trình xác định các tuyến giao thông tái cơ cấu ô phố cần xác định các khu vực, 
công trình cần bảo tồn, hạn chế tác động. Khi đó có thể áp dụng lý thuyết về “nơi chốn” để đánh 
giá các khu vực này.

Một số “nơi chốn” thường gặp trong các ô phố của TP Hà Nội như:

- Cửa ô, đầu ngõ, cổng làng - nơi chốn xác định lãnh thổ của cộng đồng

- Các địa điểm thân thuộc như không gian công cộng, không gian cây xanh, không gian 
mặt nước: quảng trường, vườn hoa, ao hồ, cây cổ thụ,…;

- Đường phố, ngõ hẻm;

- Các công trình điểm nhấn, công trình công cộng, cầu,..;

- Các nơi chốn linh thiêng: đền, miếu…;

- Một số nơi chốn khác: tên các địa điểm thân thuộc, quán cóc vỉa hè, ghế đá… 

Tạo quỹ đất để phát triển hạ tầng tạo nguồn kinh phí để cải tạo ô đất

Để tạo quỹ đất trống phát triển bổ sung các công trình công cộng và không gian công 
cộng trong ô phố đồng thời đảm bảo vấn đề tái định cư tại chỗ, giải pháp phù hợp là phát triển 
“đô thị nén”.  

Đề xuất phương án QH sử dụng đất ô phố với hình thức tái thiết một vài nhóm nhà ở để 
phát triển nhà ở cao tầng làm quỹ nhà ở tái định cư và các công trình thương mại dịch vụ để tạo 
nguồn vốn cải tạo ô phố. 

Tùy theo điều kiện thực tế của từng ô phố để lựa chọn phạm vi, quy mô tái thiết đô thị 
cho phù hợp.

Đối với những ô phố có mật độ công trình, không gian cần bảo tồn dầy đặc thì có thể giữ 
nguyên hình thái cũ và bổ sung thêm các không gian công cộng trong khu vực lõi.

Để giảm thiểu nguồn vốn đầu tư và khó khăn trong việc tạm cư trong quá trình cải tạo, có 
thể triển khai lần lượt từng ô đất nhỏ. Ưu tiên xây dựng nhà ở tái định cư trong giai đoạn đầu.
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Nguồn vốn sử dụng: ưu tiên sử dụng nguồn vốn từ doanh nghiệp, lợi nhuận doanh nghiệp 
thu được từ quỹ đất dôi dư trong quá trình tái thiết đô thị và chênh lệch giá trị đất trước và sau 
cải tạo.

Để đảm bảo hạn chế tối đa tăng dân số trong khu vực quy hoạch, chỉ tính toán diện tích 
sàn nhà ở tái định cư vừa đủ cho số lượng dân cư hiện hữu, diện tích đất còn lại ưu tiên phát 
triển các công trình dịch vụ thương mại, văn phòng.

Hình 3.6: Sơ đồ minh họa các khu vực tái thiết trong ô phố
(Nguồn tác giả, 2020)

Để phát triển tối đa diện tích sử dụng trong quá trình cải tạo ô phố, phát triển các không 
gian ngầm (công trình dịch vụ, thương mại, bãi đỗ xe…), không gian trên cao (đường đi bộ, cầu 
cạn…) để bổ sung cho không gian mặt đất. 

Việc phát triển các không gian ngầm trong các tòa nhà cao tầng là cần thiết và phù hợp 
với các khu vực được tái thiết trong ô phố. Đối với các ô phố nằm gần các khu vực quy hoạch 
nhà ga đường sắt trên cao, hoặc gần các trung tâm công viên quảng trường lớn thì có thể nghiên 
cứu các đường hầm đi bộ, các không gian ngầm để kết nối với các khu vực này.

Giải pháp về tài chính và tổ chức thực hiện

Trong điều kiện thực tế phát triển đô thị của TP Hà Nội hiện nay, việc huy động nguồn lực 
từ người dân và nguồn vốn ngân sách để cải tạo chung cho ô phố gặp nhiều khó khăn. Do đó, 
nguồn vốn huy động cho việc cải tạo các ô phố cần huy động trực tiếp từ sự chênh lệnh giá trị 
đất đai trước và sau cải tạo và được thông qua đấu giá để lựa chọn chủ đầu tư.

Các công trình hạ tầng xã hội, trường học, thương mại, dịch vụ, y tế… ưu tiên sử dụng 
nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện.

Nhà nước, hoặc các tổ chức tín dụng, ngân hàng nghiên cứu tạo quỹ hỗ trợ cho vay ưu đãi 
cho các doanh nghiệp tham gia cải tạo ô phố.

Vai trò của các cơ quan trong việc tổ chức cải tạo ô phố như sau:

- Nhà nước: tạo hành lang pháp lý và các cơ chế chính sách hỗ trợ cải tạo ô phố; Hỗ trợ 
việc giải phóng mặt bằng, xây dựng các cơ chế đền bù, thỏa thuận với người dân trong khu vực 
phải tái thiết.
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- Nhà đầu tư: Huy động nguồn lực, kinh phí, tổ chức thực hiện cải tạo ô phố; Đảm bảo 
tiến độ, chất lượng công trình.

- Người dân: Tham gia và đồng thuận với doanh nghiệp, các cơ quan chức năng trong 
quá trình cải tạo ô phố. Đóng góp ý kiến, huy động nguồn lực để cải tạo ô phố.

Để đảm bảo thuận lợi cho việc cải tạo ô phố cần có giải pháp quy hoạch tổng thể và khi 
thực hiện có thể cải tạo từng khu vực nhỏ trong ô phố theo hình thức “cuốn chiếu” để giảm thiểu 
việc giải quyết vấn đề tái định cư, đồng thời giảm nguồn kinh phí ban đầu cho dự án.

4. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Cải tạo đô thị là một trong những nội dung rất cần thiết, cấp bách nhưng cũng là một trong 
những nội dung khó, cần có sự tham gia của các cấp các ngành và cộng đồng dân cư.

Đề nghị Chính phủ, Bộ Xây dựng và các Bộ ngành liên quan xem xét đánh giá cụ thể công 
tác cải tạo các ô phố tại các đô thị trên địa bàn toàn quốc và ban hành các văn bản QPPL hướng 
dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, các cơ chế chính sách cải tạo ô phố.Nghiên cứu ban hành luật về 
quản lý, phát triển đô thị trong đó nội dung về CTĐT cần được quy định cụ thể về các nội dung: 
Trách nhiệm CTĐT, kế hoạch triển khai CTĐT tại các địa phương, các cơ chế chính sách về tổ 
chức triển khai thực hiện…

Đề nghị các đô thị lớn xây dựng các chương trìnhtổng thể, kế hoạch về việc cải tạo các 
ô phố trên địa bàn. Xem xét triển khai thực hiện thí điểm một số ô phố để đúc rút kinh nghiệm 
trước khi nhân rộng ra các địa phương khác.
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[4] Nguyễn Tố Lăng (2000), Luận án tiến sỹ Vấn đề cải tạo không gian khu ở tại Hà Nội theo 

khuynh hướng phát triển bền vững
[5] Phạm Sỹ Liêm (2011), Hội thảo Xây dựng chính sách cải tạo các khu đô thị cũ



472

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
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THỰCTRẠNGVÀYÊUCẦU
ĐỔI MỚI CƠCHẾ, 
CHÍNH SÁCH PHÁTTRIỂN
ĐÔTHỊVIỆTNAM
CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ - BỘ XÂY DỰNG

NỘIDUNG

Hệ thống quy định điều chỉnh về quản
lý và phát triển đô thị Việt Nam
Tình hình phát triển đô thị Việt Nam
Tồn tại, hạn chế của hệ thống quy định
Các nhóm vấn đề trọng tâm đổi mới
cơ chế, chính sách phát triển đô thị:
1. Phân loại đô thị
2. Phát triển hệ thống đô thị
3. Cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị
4. Phát triển khu vực hình thành mới
5. Quản lý hạ tầng đô thị và bảo vệ cảnh

quan đô thị
6. Quản lý nhà nước về phát triển đô thị

2
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HỆTHỐNGCÁC QUYĐỊNHĐIỀUCHỈNHVỀ
QUẢN LÝ VÀ PHÁTTRIỂN ĐÔTHỊVIỆTNAM

3

Hệ thống quy
định gồm: 

~ 20 Luật

Quy hoạch, Quy hoạch đô thị

Xây dựng, Đầu tư, Nhà ở, Kiến trúc…

Đất đai, Kinh doanh BDS, Môi trường, …

5 Nghị quyết Phân loại, phân cấp đô thị …

~ 90 Nghị định/ 
Thông tư

Quản lý đầu tư phát triển đô thị

Các Nghị định về hạ tầng kỹ thuật đô thị…

Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn

TÌNH HÌNH PHÁTTRIỂN ĐÔTHỊ
VIỆTNAM

 Đã có lịch sử hình thành và phát
triển lâu đời, nhiều giai đoạn
thăng, trầm

 633 đô thị năm 1998 - 888
đô thị năm 2022; 41,5%
 ~ 200 đô thị từ loại IV trở lên

 ~70% GDP, cường độ kinh tế
cao hơn nhiều bình quân chung
 Hình thành hơn 2.256 dự án với
tổng diện tích 43.000 ha
~ 300 đô thị/ 28 tỉnh ven biển

và 150 đô thị/12 tỉnh miền núi
chịu tác động mạnh BĐKH 4
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TỒNTẠI, HẠNCHẾCỦA HỆTHỐNGQUYĐỊNH

QUYĐỊNH HIỆN HÀNH CHƯA
ĐÁPỨNGYÊUCẦUTHỰCTIỄN

 Quy định về phân loại đô thị: chưa phân
định rõ, đủ, đúng về đô thị >< nông thôn, 

yếu tố vùng miền, đặc thù và loại hình đô thị

 Quy định về chương trình phát triển đô
thị: gắn với nguồn lực, tính khả thi, tính

đồng bộ

 Quy định về khu vực phát triển đô thị: 
yêu cầu đơn giản hóa thủ tục, lồng ghép với

các cấp độ quy hoạch

 Quy định về hạ tầng kỹ thuật đô thị:
chưa thống nhất điều chỉnh tổng thể; thiếu

quy định mô hình đầu tư, quản lý

 Công cụ để kiểm soát hệ thống đô thị, phân bổ
mạng lưới đô thị

 Kiểm soát hình thành mới điểm dân cư đô thị
gắn với quá trình công nghiệp hóa

 Áp dụng mô hình mới trong phát triển đô thị

 Cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị: trật tự
cải tạo chỉnh trang tổng thể đô thị, công cụ, cơ chế
thu hút nguồn lực,…

 Kiểm soát phát triển mới trong và ngoài đô thị, 
phân định trách nhiệm,…

 Đảm bảo năng lực quản lý, quản trị đô thị

CÁCVẤN ĐỀCHƯAĐƯỢCQUYĐỊNH, 
ĐIỂUCHỈNH

5

1. PHÂN LOẠI ĐÔTHỊ

NHỮNGYÊUCẦU

 Phân định rõ khái niệm đô thị; đối tượng, phạm
vi phân loại đô thị; phương pháp phân loại

 Các nguyên tắc phân loại đô thị; Mối liên hệ với
đơn vị hành chính

 Quy định phương pháp phân loại; các áp dụng
tiêu chí, tiêu chuẩn; phân loại đối với các đô thị
lớn, đã đạt mức cao (loaiị II trở lên)

ĐỀXUẤT CÁCCƠCHẾ, CHÍNH SÁCHQUẢN LÝ

CẦNĐƯỢCNGHIÊN CỨU, BAN HÀNH

6

 Thẩm quyền phân loại đô thị
 Quản lý giám sát đầu tư xây dựng sau phân loại

đô thị

 Đúng bản chất đô thị, nông thôn, phù hợp thông lệ
quốc tế

 Phù hợp với thực tiễn phát triển, đặc đặc điểm vùng, 
miền, vị trí địa lý, đặc trưng văn hóa xã hội.

Loại đặc biệt

Loại II

Loại IV

2010 2016 2017 2018 2019 2020

2 2 2 2 2 2
10 17 17 19 20 22

12 25 25 24 29 31
47 41 45 46 44 48

50 84 84 85 83 87

634 633 640 652 657 672

PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
GIAI ĐOẠN NĂM 2010-2020

Loại đặc biệt Loại I Loại II Loại III Loại IV Loại V
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2. PHÁTTRIỂN HỆTHỐNGĐÔTHỊ

NHỮNGYÊUCẦU

 Quản lý hình thành, phát triển các vùng đô thị, 
hành lang đô thị, dải đô thị theo quy hoạch và

kế hoạch; thúc đẩy liên kết tích cực
 Phát triển các đô thị hạt nhân phát triển kinh tế

- xã hội
 Tạo điều kiện phát triển các khu vực ven đô, các

đô thị vừa và nhỏ để giảm tải lên các đô thị lớn
 Phát triển, áp dụng các mô hình đô thị mới

 Quy định quản lý phát triển hệ thống đô thị
theo vùng miền và kiểm soát hình thành mới
điểm dân cư đô thị:

+ Nguyên tắc chung; quy trình phát triển theo quy hoạch, 
kế hoạch
+ Kiểm soát hình thành mới điểm dân cư đô thị
+ Liên kết đầu tư phát triển nông thôn mới

 Chương trình phát triển đô thị: Điều phối tổng
thể quốc gia; Chương trình phát triển đô thị
tỉnh, từng đô thị; phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ
tầng xã hội

ĐỀXUẤT CÁCCƠCHẾ, CHÍNH SÁCHQUẢN LÝ

CẦNĐƯỢCNGHIÊN CỨU, BAN HÀNH

7

 Các quy định khuyến khích phát triển đô thị ứng
phó BĐKH, giảm phát thải; tang trưởng xanh và
đô thị thông minh

 Kiểm soát số lượng đô thị , tỷ lệ đô thị hóa.
 Tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng số diện tích đất

tự nhiên

3. CẢI TẠO, CHỈNH TRANG, TÁI THIẾT ĐÔ THỊ

 Khuyến khích, ưu đãi, thu hút
nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng
cải tạo, chỉnh trang đô thị, hình
thành các phường đạt chuẩn, xóa
bỏ nhà tạm, nhà ở phi chính thức, 
lụp xụp, nhà ven kênh rạch, cải tạo
nhà ở, khu ở chung cư cũ, khu dân
cư nghèo trong đô thị

 Quy định kiểm soát phát triển
theo khu vực trong đô thị; chỉ số
kiểm soát phát triển.

 Đâu tư cải tạo chỉnh trang đô thị: 
kế hoạch tổng thể, thực hiện
thường xuyên; cải tạo theo khu
vực, theo tuyến, theo điểm; kế
hoạch phát triển phường chuẩn

 Tái thiết đô thị; cơ chế thu hút

8

NHỮNG YÊU CẦU ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, BAN HÀNH
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4. PHÁT TRIỂN KHU VỰC
HÌNH THÀNH MỚI

NHỮNG YÊU CẦU

 Hình thành mô hình đầu tư, xây dựng và quản
lý khu vực phát triển mới của đô thị theo dự án. 
Các cơ chế, chế tài để đảm bảo kiểm soát các
cam kết của các bên.

 Phân hạng dự án gắn với trình tự thủ tục, trách
nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn.

 Phân định rõ trách nhiệm trong và ngoài dự án; 
trách nhiệm giữa nhà nước, chủ đầu tư, cư dân
và các chủ thể khác liên quan.

ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, BAN HÀNH

9

 Nguyên tắc chia sẻ hạ tầng dùng chung
 Quản lý, bàn giao các khu vực phát triển mới

 Thúc đẩy phát triển mới đồng bộ hạ tầng đô thị, 
đảm bảo trật tự hình thành và quản lý cung cấp

dịch vụ đô thị
 Phát triển mới các hoạt động kinh tế cho đô thị

5. QUẢN LÝ HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 
BẢO VỆ CẢNH QUAN ĐÔ THỊ

NHỮNG YÊU CẦU

 Kết cấu hạ tầng của đô thị được xây dựng và phát triển
đồng bộ, hiện đại.  Bổ sung các tiêu chuẩn còn thiếu, 

còn yếu. Thu hút phát triển công viên, cây xanh đô thị, 
không gian công cộng, sinh hoạt cộng đồng đô thị

 Cung cấp dịch vụ hạ tầng đô thị được quản lý, kiểm
soát.

 Tăng cường năng lực hệ thống hạ tầng ứng phó biến đổi
khí hậu, ngập úng

 Bảo vệ và phát huy giá trị các tiềm lực nội tại của đô thị
(không gian cây xanh, mặt nước, di sản, kiến trúc có giá

trị) 

 Nguyên tắc quản lý hạ tầng kỹ thuật dùng
chung, hạ tầng hỗn hợp, đa ngành; phân cấp
trách nhiệm quản lý, rà soát, duy tu, đầu tư
nâng cấp, định kỳ kiểm tra

 Quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị theo
khu vực

 Quản lý việc sử dụng, khai thác hạ tầng kỹ thuật
đô thị, lập hồ sơ, số hóa…

ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ

CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, BAN HÀNH

10

 Quản lý không gian công cộng đô thị, không gian
bên ngoài các không gian đã được cấp quyền sử
dụng

 Trách nhiệm gìn giữ, duy tu, khai thác khu vực
có giá trị di sản, giá trị kiến trúc – đô thị

 Quản lý không gian xanh, mặt nước, xả rác thải
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6. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

 Hoàn thiện chức năng quản lý nhà nước 
về đô thị từ Trung ương đến các cấp 
chính quyền địa phương; 

 Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của cơ 
quan quản lý nhà nước đầu mối về phát 
triển đô thị ở Trung ương và địa 
phương.

 Nâng cao năng lực, tăng cường hiệu 
quả và tính chuyên nghiệp đáp ứng yêu 
cầu của chính quyền đô thị các cấp.

 Quy định nội dung quản lý nhà
nước về phát triển đô thị

 Quy định trách nhiệm của Chính
phủ, các Bộ và UBND các cấp

 Kiểm tra, thanh tra
 Cơ sở dữ liệu phát triển đô thị, 

ứng dụng công nghệ thông tin
 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

11

NHỮNG YÊU CẦU ĐỀ XUẤT CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH 

CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU, BAN HÀNH

THANK YOU!

XIN TRÂNTRỌNGCẢMƠN!
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NGUỒN LỰC TỪ ĐẤT ĐAI CHO ĐÔ THỊ HÓA

Đặng Hùng Võ

Đại học Quốc gia Hà Nội

I.  MỞ ĐẦU

Ở tất cả các nước đang thực hiện công nghiệp hóa đều dẫn tới khi quá trình đô thị hóa, 
trong đó chỉ số đô thị hóa được tính bằng tỷ số lượng cư dân sinh sống tại các đô thị trên tổng 
dân số của cả nước. Nước ta hiện nay mới đạt mức thu nhập trung bình thấp, chỉ số đô thị hóa 
đạt gần 40%. Các nước có thu nhập trung bình thường đạt tỷ lệ 50% đô thị hóa (Trung Quốc, 
Thái Lan,...). Đối với các nước đã hoàn thành công nghiệp hóa thì thường có thu nhập cao và 
chỉ số đô thị hóa đạt tới 80% (Nhật Bản, Hàn Quốc,... Ngân hàng Thế giới coi tỷ lệ đô thị hóa 
là một chỉ số về mức độ công nghiệp hóa đất nước. Tất nhiên, tỷ lệ đô thị hóa cao cũng chỉ là 
chỉ số khái quát, vấn đề còn lại là xem xét về chất lượng đô thị càng cao hay thấp. 

Nước ta hiện nay đang trong giai đoạn đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa. Quá trình 
đô thị hóa cũng đang diễn ra khá mạnh. Có một xu hướng là dòng lao động di cư từ khu vực 
nông thôn vào đô thị và một xu hướng khác là quy hoạch phát triển mở rộng các khu đô thị 
hiện hữu hoặc quy hoạch thành lập các khu đô thị mới. Cả hai xu hướng này đều đang diễn ra 
ở Việt Nam. 

Các khu đô thị từ ngày đầu thành lập thường đơn giản, chưa thể đạt những tiêu chuẩn kỹ 
thuật của các đô thị hiện đại. Vì vậy, nhu cầu nâng cấp đô thị mà ta vẫn gọi là chỉnh trang đô 
thị luôn được đặt ra. Ngày xưa, không gian đô thị cũng chỉ cần đạt những yêu cầu về nhà ở tiện 
nghi, phố xá rộng rãi, không khí thoáng mát, gần chợ, gần đường đi, gần sông, v.v.. Trong giai 
đoạn tiếp theo, người ta quan tâm tới chỗ ở với nhiều hạ tầng và tiện ích công cộng. Con người 
có nhu cầu cao hơn nhiều về không gian ở ngoài nhà ở. 

Khi tỷ lệ đô thị hóa tăng cao, phát triển đô thị không thể tiếp tục lan ra trên mặt phẳng mà 
buộc các đô thị phải phát triển theo chiều đứng, cả lên cao và xuống sâu trong lòng đất, trên mặt 
nước và trong lòng nước. Gần đây, vấn đề bảo vệ môi trường đã hình thành khái niệm về triết 
lý phát triển xanh. Trong phát triển đô thị, khái niệm “đô thị xanh” ra đời với yêu cầu cây xanh, 
mặt nước, ít dùng năng lượng công nghiệp, tận dụng các yếu tố thiên nhiên như gió, ánh sáng, 
nước, v.v. Đô thị càng đạt các tiêu chí đô thị xanh thì giá trị càng cao. Kể từ khi công nghệ 4.0 
trờ thành xu hướng phát triển, khái niệm “đô thị thông minh” ra đời với khả năng sử dụng trí 
tuệ nhân tạo (AI) điều khiển mọi hoạt động của đô thị sao cho không còn điểm nghẽn nào, hoạt 
động nào cũng hiệu quả ở mức có lợi nhất và chi phí ít nhất.

Nói như trên, có thể thấy sự phát triển đô thị không bao giờ đứng yên, nhu cầu nâng cấp 
đô thị là một yếu tố động. Tính hoàn thiện của các không gian sống ngày một cao hơn. Trong 
quá trình động này, có những đô thị phát triển thành công, nhưng cũng có những đô thị tiếp tục 
rơi vào lạc hậu dần. Chắc chắn vấn đề đầu tiên là lấy tiền ở đâu để đầu tư chỉnh trang và phát 
triển đô thị theo những xu hướng hiện đại nhất. Từ những kinh nghiệm phát triển đô thị trên thế 
giới, người ta rút ra một kết luận: đô thị nào tìm được cách hợp lý động viên được nguồn lực 
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tại chỗ để chỉnh trang, phát triển mới theo kịp được xu hướng tiền tiến. Ngồi chờ ngân sách nhà 
nước của trung ương thì không bao giờ đủ cho địa phương phát triển.

Bây giờ ta cùng nhau xem xét về nguồn lực tại chỗ xem như thế nào. Nguồn lực đầu tiên 
cần lưu tâm là nguồn lực từ các tài nguyên thiên nhiên. Các tài nguyên thiên nhiên được chia 
thành hai nhóm, thứ nhất là đất đai và thứ hai là các tài nguyên thiên nhiên khác. Tại đô thị, 
tài nguyên đất đai có 3 đặc tính quan trọng: một là được sử dụng vô thời hạn, tức là không có 
khấu hao; hai là giá trị tăng lên ngày càng cao do diện tích bị hạn chế mà con người ngày càng 
đông hơn; ba là đô thị có điều kiện càng hoàn chỉnh thì giá đất đai tăng lên càng cao. Ngược 
lại, đối với các tài nguyên thiên nhiên khác thì bị tiêu hao trong quá trình sử dụng, Sử dụng đến 
một thời điểm nhất định sẽ bị cạn kiệt. Vì vậy, đất đai là một nguồn lực chủ yếu để phát triển 
và chỉnh trang đô thị.

Lúc này có 2 vấn đề được đặt ra: một là tìm các giải pháp để tạo giá trị tăng thêm của đất 
đai tại các đô thị (vốn hóa đất đai - land capitalization); và hai là tìm giải pháp thu hợp lý để thu 
được các giá trị tăng thêm này (thu giá trị đất đai - land value capture).

II.  VÍ DỤ VỀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐÀ NẴNG

Trong chiến tranh, Đà Nẵng là một thành phố quân sự, điều kiện sống rất yếu kém. Nhà 
của dân chủ yếu quây bằng tôn và lợp tôn. Phố xá cũng nhỏ hẹp và nghèo nàn. Kể từ khi Đà 
Nẵng được tách ra khỏi Quảng Nam - Đà Nẵng thành thành phố trực thuộc trung ương, “chiến 
dịch” xây dựng Đà Nẵng thành thành phố hiện đại được chính quyền thành phố phát động.

Lúc đó, Đà Nẵng làm 3 việc: một là đề nghị quân đội bàn giao bãi biển Mỹ Khê, tái định 
cư các làng chài ven biển để xây dựng trung tâm mới của thành phố, tạo giá trị đất đai tăng lên 
rất cao; hai là mở rộng các phố nhỏ cũ thánh các phố lớn tạo giá trị đất đai 2 bên đường tăng 
lên; và ba là sắp xếp lại việc sử dụng các bất động sản (BĐS) công để chuyển các BĐS dôi dư 
sang khu vực tư nhân làm kinh doanh tạo giá trị BĐS tăng lên. Cả ba việc đó đều thành công và 
đã tự tạo ra được nguồn kinh phí rất lớn để xây dựng thành phố.

Tất cả các trường hợp chuyển dịch đất đai ở đây đều dựa trên cơ chế Nhà nước thu hồi 
đất rồi giao đất hoặc cho thuê đất trả tiền một lần. Chính quyền Đà Nẵng vay Kho bạc nhà nước 
của tỉnh để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.  Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
có bị eo hẹp nhưng chính quyền đã động viên người dân đồng lòng vì tương lai của thành phố.

Như vậy, có thể thấy Đà Nẵng đã vốn hóa đất đai chi bằng biện pháp hành chính thông 
qua quy hoạch đô thị, sắp xếp lại không gian phát triển đô thị để tạo giá trị đất đai tăng hơn. 
Việc thu từ đất cũng chỉ có 1 giải pháp là thu từ tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, thu từ 
tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất trừ đi chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 
(chi phí giải phóng mặt bằng).  

Ưu điểm của quá trình này là chính quyền đã động viên được người dân đồng lòng tham 
gia cùng chính quyền vào quá trình xây dựng lại thành phố. Đà Nẵng đã quan tâm rất nhiều tới 
quy hoạch đô thị theo hướng hiện đại. Đà Nẵng đã chỉ sử dụng vốn đầu tư phát triển từ đất để 
xây dựng được một thành phố mới, đáng sống từ một thành phố hoang tàn, tận dụng được bãi 
biển Mỹ Khê tạo nên trung tâm mới của thành phố, mở rộng hạ tầng và dịch vụ công cộng, và 
sắp xếp lại công năng sử dụng các BĐS công.
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Nhược điểm ở đây là Đà Nẵng động viên được bằng tấm lòng người dân, chưa tạo được 
lợi ích để động viên người dân tham gia. Nói đúng bản chất là một phần của tài sản tư đã phải 
đóng góp cho nguồn lực công để đầu tư phát triển, chỉnh trang đô thị. Nhược điểm này chính là 
điểm yếu mà các địa phương khác không áp dụng được.

III.  KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VỀ VỐN HÓA ĐẤT ĐAI VÀ THU GIÁ TRỊ 
ĐẤT ĐAI TRONG ĐÔ THỊ HÓA

Như trên đã nói, vốn hóa đất đai tại đô thị là quá trình tìm các giải pháp chuyển giá trị đất 
đai thành vốn tài chính, trong đó có các giải pháp tạo giá trị đất đai tăng thêm đầu tư trên đô thị 
mang lại, có thể là đầu tư công, đầu tư tư hay đầu tư đối tác công - tư. Về việc chuyển giá trị 
đất đai thành vốn tài chính, các từ tài liệu tham khảo khác nhau (cả quốc tế và trong nước), có 
thể chỉ ra 12 giải pháp sau đây: 

1. Thu giá trị đất đai từ việc bán “đất công” (public land) vào thị trường để sử dụng trong 
khu vực tư nhân, có thể gọi tắt là “chuyển nhượng đất công sản”. Ở Việt Nam, đất đai thuộc khu 
vực công sản để chuyển nhượng vào thị trường không còn nhiều, chủ yếu là áp dụng cơ chế Nhà 
nước thu hồi đất để giao đất cho các dự án phát triển nhà ở.

2. Thu từ tiền cho thuê đất công trên thị trường để sử dụng dân dụng hoặc kinh doanh. Ở 
Việt Nam, đất thuộc khu vực công sản không còn nhiều, chủ yếu là Nhà nước thu hồi đất rồi cho 
các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuê đất.

3. Thu từ đánh thuế việc sử dụng đất, sở hữu các tài sản gắn liền với đất và các loại thuế 
khác có liên quan đến đất đai, gọi là “thuế BĐS” hay “thuế tài sản”. Việt Nam mới chỉ có thuế 
sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có tỷ suất thuế rất thấp, chưa đánh 
thuế vào tài sản gắn liền với đất. 

4. Thu từ thuế và các loại phí chuyển nhượng đất đai và các tài sản gắn liền với đất. Ở các 
nước loại thuế và phí chuyển quyền này rất thấp, nhưng ở Việt Nam loại thuế và phí này khá 
cao, đứng thứ 2 trong danh sách các nguồn thu từ đất, chỉ sau thu từ tiền sử dụng đất khi Nhà 
nước giao đất ở có thu tiền. 

5. Thu từ cho thuê các không gian liên quan đến đất như mặt nước, đất thuộc tầng ngầm, 
khoảng không. Đây là một nguồn thu đáng kể cho không gian đô thị vì xu hướng phát triển đô 
thị là theo chiều đứng. Ở Việt Nam chưa có quy định về các khoản thu này mà chỉ có thu tiền 
thuê mặt bằng đối với các diện tích đất sử dụng để đảm bảo chức năng hoạt động của các công 
trình ngầm.  

6. Thu từ bán (chuyển nhượng) hoặc cho thuê BĐS thuộc sở hữu nhà nước cho người có 
nhu cầu. Đối với các nước công nghiệp, các BĐS thuộc khu vực nhà nước cũng do ngân sách 
nhà nước mua (nhận chuyển nhượng) nên khi không cần sử dụng các cơ quan nhà nước sẽ bán 
ra thị trường để thu lại tiền nộp vào ngân sách. Ở Việt Nam, phương thức này mới chỉ được áp 
dụng để bán nhà ở thuê của Nhà nước cho người đang thuê. Các loại BĐS sản khác thuộc công 
sản lại sử dụng phương thức “sắp xếp lại việc sử dụng BĐS thuộc khu vực công”, trong đó 
có việc di dời các cơ quan, đơn vị, tổ chức của Nhà nước ra xa trung tâm đô thị theo quy định 
của Chính phủ. Chủ trương này là hoàn toàn đúng đối với các nước có nền kinh tế chuyển đổi, 
nhưng ở Việt Nam thực hiện thiếu hiệu quả. 
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7. Thu từ giá trị đất đai tăng thêm (betterment levy capture) không do chủ đất tạo ra. Tại 
mỗi đô thị, mọi đầu tư trên đất đều mang lại giá trị đất đai tăng thêm, có thể do đầu tư hạ tầng 
của Nhà nước, có thể do đầu tư các công trình của tư nhân, có thể do đầu tư đối tác công - tư, 
và có thể do đầu tư của chủ đất tạo ra. Vấn đề được đặt ra là tìm giải pháp để phân tích và xác 
định tỷ lệ giá trị đất đai tăng thêm do nguyên nhân nào tạo ra. Từ đó sẽ tìm giải pháp thu cho 
hợp lý và công bằng. Đây cũng là một nguồn thu quan trọng và chúng tôi sẽ giới thiệu riêng ở 
phần tiếp theo.  

8. Thu từ dạng thức đầu tư đối tác công - tư. Dạng thức đối tác công - tư thường được áp 
dụng ở các nước đang phát triển, nhà nước có đất và nhà đầu tư tư nhân có tiền hợp tác với nhau 
để phát triển đô thị, nhất là hạ tầng cần đầu tư trước một bước mà ngân sách nhà nước không 
đủ cho đầu tư công. Khi ngân sách không đủ, phương thức đối tác công - tư được áp dụng để có 
nguồn lực đầu tư cần thiết. Ở Việt Nam, hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) 
và xây dựng - chuyển giao (BT) được áp dụng nhiều nhất. Từ 2020, Luật Đầu tư theo hình thức 
đối tác công - tư đã loại bỏ hình thức BT. Ở Việt Nam, nhiều khu đô thị mới đã được phát triển 
theo hình thức BT. 

9. Thu từ sắp xếp hợp lý việc sử dụng đất trong khu vực công. Trong các nước có nền 
kinh tế chuyển đổi từ bao cấp sang thị trường, đây là hình thức mang lại hiệu quả cao về vốn 
hóa BĐS. Trong giai đoạn kinh tế bao cấp, giá trị đất đai và các tài sản chủ yếu gắn liền với 
đất đai đều thuộc khu vực tài sản công. Khi chuyển sang kinh tế thị trường, các tài sản công 
này được chuyển phần lớn sang khu vực tư nhân, từ quá trình này có thể thu được nguồn kinh 
phí rất lớn cho Nhà nước. Ở Việt Nam, quá trình này không được coi là vốn hóa BĐS mà coi 
là sắp xếp lại việc sử dụng đất thuộc khu vực công, không lấy mục tiêu thu từ đất làm trọng. 
Mặt khác, Việt Nam triển khai việc này quá chậm chạp, mãi tới 2001 Thủ tướng Chính phủ 
mới cho triển khai thí điểm tại TP. Hồ Chí Minh (Quyết định 80/2001/QĐ-TTg), và đến 2007 
mới cho triển khai trên phạm vi cả nước (Quyết định 09/2007/QĐ-TTg), rồi mãi đến 2021 
mới có Nghị định đầy đủ do Chính phủ ban hành (Nghị định 67/2021/NĐ-CP). Trong quá 
trình dài như vậy, các BĐS thuộc khu vực công đã chuyển sang khu vực tư bằng nhiều cách, 
nhất là cơ chế 2 giá đất (giá đất nhà nước thấp hơn khá nhiều so với giá đất thị trường) gây 
thất thoát rất lớn cho ngân sách công.  

10. Thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Tương tự như trên, một khối lượng lớn 
BĐS khu vực công sản đã giao cho các doanh nghiệp nhà nước, nay được chuyển sang khu vực 
tư nhân theo phương thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Trong quá trình này, kể từ 1996 
tới 2020 Chính phủ đã ban hành tới 11 Nghị định, trung bình 2,2 năm lại có một Nghị định mới. 
Điều này cho thấy chính sách cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước không ổn định và thiếu hiệu 
quả. Cũng như đã nêu trên, chính sách 2 giá đất đã gây thất thoát lớn giá trị đất đai thuộc khu 
vực công. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp tư nhân tìm mọi cách mua trên 50% cổ phiếu của 
doanh nghiệp cổ phần hóa để nắm quyền sử dụng đất. 

11. Thu từ hình thức chuyển dịch đất đai “góp/tái điều chỉnh đất” (Land Pooling/
Readjustment). Đây là hình thức phát triển và chỉnh trang đô thị rất hiệu quả và tạo khả năng 
chia sẻ công bằng lợi ích, các nước cũng gọi đây là một hình thức thu giá trị đất đai từ nâng 
cấp và phát triển đô thị. Việt Nam chưa áp dụng phương thức này, thậm chí hiểu chưa đúng về 
phương thức này. Vì tầm quan trọng này, chúng tôi giới thiệu ở phần tiếp theo của bài viết này.
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12. Thu từ nghĩa vụ tài chính cho hoạt động phát triển trên đất đối với các chủ đầu tư dự 
án (bao gồm cả nghĩa vụ đóng góp cho phát triển và phí tác động). Tại nhiều quốc gia, người ta 
không phân loại đất ra nhiều loại mà chỉ có 2 loại gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. 
Theo quy hoạch, người ta bán quyền phát triển (development right) và nhà đầu tư nào mua đã 
quyền phát triển thì được thực hiện các dự án đầu tư phí nông nghiệp trên đất nông nghiệp. 
Quyền phát triển được coi như một loại giấy tờ có giá và được chuyển nhượng trên thị trường. 
Tại một số quốc gia, mỗi một dự án đầu tư phi nông nghiệp đều phải trả một khoản tiền để khắc 
phục những tiêu cực do phát triển tạo ra, người ta gọi là phí phát triển (development charge); có 
nước gọi là phí môi trường (environmental fee). Ở nước ta, cũng có một số loại phí liên quan 
đến xây dựng hoặc bảo vệ môi trường nhưng không được gọi là các khoản thu cho phát triển đô 
thị. Mặt khác, Việt Nam có thể xem xét vấn đề phát hành quyền phát triển sau khi một bản quy 
hoạch đô thị được phê duyệt, và quyền phát triển này cũng tương đương như một loại giấy tờ 
có giá, được giao dịch trên thị trường. Trong triển khai quy hoạch, ai có quyền phát triển mới 
được triển khai dự án theo quy hoạch đó. Như vậy, quyền phát triển theo quy hoạch là một yếu 
tố làm tăng chất lượng quy hoạch, đồng thời cũng tạo nên khoản thu cho phát triển quy hoạch.

Từ thực trạng trên, chúng ta có thể rút ra được một số hình thức thu từ đất có hiệu quả 
trên thế giới và so sánh với hiện trạng thu từ đất tại Việt Nam. Hầu như tại tất cả các nước công 
nghiệp và đang công nghiệp hóa trên thế giới, người ta sử dụng 2 biện pháp thu chủ yếu: (1) 
thu từ thuế tài sản, và (2) thu từ giá trị đất đai tăng thêm không do đầu tư của chủ đất mang lại. 
Trong khi đó, ở Việt Nam có nguồn thu chính từ thu hồi đất để giao đất cho các nhà đầu tư phát 
triển nhà ở (khoảng 68%), tiếp theo là thu từ thuế, phí chuyển quyền BĐS (khoảng 17%) và 
tiếp nữa là thu từ cho thu hồi đất để cho các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh thuê đất (khoảng 
13%)1. Điều này cho thấy có sự khác biệt quá lớn giữa cách thu của Việt Nam so với các nước 
khác. Những khoản thu từ giá trị đất đai lớn nhất ở Việt Nam đều từ cơ chế Nhà nước thu hồi 
đất. Sự thực, nếu bồi thường thỏa đáng cho người bị Nhà nước thu hồi đất thì giải pháp này 
không mang lại hiệu quả kinh tế. Các khoản thu giá trị đất đai lớn nhất của Việt Nam vẫn mang 
bản chất là chuyền từ giá trị đất đai từ khu vực tư sang giá trị đất đai thuộc khu vực công. Đây 
cũng chính là nguyên nhân chính gây ra những vấn đề bất ổn về xã hội hiện nay mà thể hiện rõ 
ở tình trạng khiếu nại về đất đai vẫn đang chiếm tới 70% tổng lượng khiếu nại dân sự. Mặt khác, 
nhà nước thu hồi đất cũng chứa đựng nhiều rủi ro tham nhũng đất đai. 

Cơ chế “góp/tái điều chỉnh đất” được các nước áp dụng rất thành công trọng chỉnh trang 
và phát triển đô thị, đặc biệt tại các nền kinh tế lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Đây là 
giải pháp thực hiện đô thị hóa bằng ngay nguồn lực đất đai tại chỗ. Nghị quyết 18-NQ/TW của 
Ban Chấp hành TW Đảng thông qua Hội nghị TW 5, khóa XIII đã đặt ra yêu cầu áp dụng cơ 
chế này cho phát triển, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn như Dự thảo Luật Đất đai sửa 
đổi chưa đưa vào đúng bản chất trong văn bản Dự thảo Luật.  

IV.  CẢI CÁCH HỆ THỐNG THUẾ VỀ BĐS

So sánh với các nước, thuế đối với đất đai và tài sản đầu tư trên đất của Việt Nam vẫn rất 
lạc hậu, so ngay với các quốc gia thuộc hiệp hội Đông Nam Á. Thuế tài sản của Việt Nam chỉ 
chiếm 0,034% GDP, trong khi đó thuế này của Indonesia chiếm 0,42%, của Thái Lan chiếm 

1 Các số liệu này tính theo dữ kiện do Bộ Tài chính cung cấp trong giai đoạn từ 2000 tới 2020
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0,25%, của Philippines chiếm 0,84%. So với các nước thuộc Tổ chức Hợp tác kinh tế và phát 
triển OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), thuế tài sản của nhóm 
các nước G7 đều đạt từ 1% tới 4% GDP, của các nhóm các nước thuộc khối xã hội chủ nghĩa 
cũ cũng đạt từ 0,2% tới 1%, trung bình toàn khối OECD đạt 1,856%. Tại tất cả các nước, kể 
cả Việt Nam, thuế này đều thu cho ngân sách địa phương. Tại các nước G7, thuế này đóng góp 
90% ngân sách địa phương tại Anh (nước cao nhất) và 40% tại Đức (nước thấp nhất).

Như trên, thuế tài sản tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 7% của nhóm các nước phát triển 
trung bình thuộc Hiệp hội ASEAN, chỉ bằng khoảng 1,6% mức trung bình của nhóm các nước 
OECD, và chỉ bằng khoảng 1% của các nước thuộc nhóm G7. Hiệu quả của một hệ thống thu 
trong đó có thuế tài sản thấp cho thấy có các hệ lụy xấu, cụ thể như sau: 

1. Mọi người dân đều muốn trữ tiền tiết kiệm vào BĐS, không động viên được tiền từ dân 
vào đầu tư sản xuất, kinh doanh. 

2. Hiệu suất sử dụng đất rất thấp; đất để hoang hóa nhiều, các khu đô thị không có người 
ở vẫn gọi là đô thị “ma” xuất hiện ở nhiều nơi, các dự án “treo” có đất rồi nhưng không triển 
khai dự án hoặc triển khai chậm trở nên phổ biến.  

3. Tình trạng dòng dân di cư về các thành phố khá mạnh, và đầu tư hạ tầng không kịp với 
thực tế tăng dân số, làm chất lượng cuộc sống đô thị suy giảm nhanh. 

4. Không đủ kinh phí nhà nước để phát triển hạ tầng đô thị, dịch vụ công cộng tại đô thị 
vì không có nguồn thu thường xuyên cho mục đích này. 

5. Tình trạng đầu cơ đất đai tăng lên làm giá cả BĐS tăng cao, vừa làm nền kinh tế có năng 
lực cạnh tranh thấp, vừa gây khó khăn cho giải quyết nhà ở cho người thu nhập thấp.

6. Thị trường BĐS không ổn định, lúc nóng lên quá nhanh và lúc rơi vào đóng băng cũng 
quá nhanh. Thực tế cho thấy thị trường BĐS nước ta đóng băng trong giai đoạn 2003 - 2006, 
sốt giá mạnh trong giai đoạn 2007 - 2008, rồi lại rơi vào đóng băng trong giai đoạn 2009 - 2013, 
phục hồi và phát triển trong giai đoạn 2014 - 2018, giảm sâu cung từ 2018, sốt giá từ 2020 và lại 
đang đứng yên từ 2022 do gần như không có cung. Hiện nay, dự án  treo rất nhiều, dự án nằm 
chờ phê duyệt cũng nhiều nhưng không thể phê duyệt. 

7. Chất lượng đô thị hóa thấp, không đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển đất nước, nhất 
là trong giai đoạn chúng ta phải đẩy mạnh chất lượng quá trình đô thị hóa, cần nhiều kinh phí 
hơn để thực hiện việc xây dựng đô thị theo triết lý “phát triển xanh” và “phát triển thông minh”.

Năm 2012, Nghị quyết 19-NQ/TW và năm 2022, Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp 
hành TW Đảng đều xác định phải đổi mới sắc thuế về sử dụng đất và tài sản gắn liền theo hướng 
đánh thuế cao vào những trường hợp đầu cơ, tích trữ BĐS, để hoang hóa, không đưa vào sử 
dụng. Kể từ 2008 đến nay, Bộ Tài chính có ít nhất là 5 lần lấy ý kiến về các phương hướng xây 
dựng Luật thuế tài sản (BĐS), nhưng lần lấy ý kiến nào cũng chỉ gây ồn ã trên công luận, rồi 
lại rơi vào im lặng.

Tất nhiên, Việt Nam có một khác biệt khá lớn so với các nước khác là thu nhập của người 
lao động quá thấp, nội dung của đồng lương gần như không có phần để chi phí cho chỗ ở. Chính 
vì vậy, mọi cải cách về thuế BĐS đều rất nhậy cảm từ phía nhân dân, nếu đề án luật thuế này 
không làm rõ việc không tăng thuế đối với đối tượng nào và tăng thuế đối với đối tượng nào. 
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Nhìn từ phía khác, cải cách thuế BĐS là một việc ưu tiên cần làm kiên quyết nhằm tạo công 
bằng và bình đẳng trong phát triển kinh tế BĐS. Có như vậy, chúng ta cũng mới có kinh phí để 
phát triển đô thị. 

Sự thực, từ văn bane Luật thuế BĐS tới triển khai thực hiện được trên thực tế còn một 
khoảng cách khá xa. Để thực hiện được sắc thuế BĐS, chúng ta cần một hệ thống hành chính 
BĐS và hành chính thuế phù hợp, bảo đảm minh bạch, được cặp nhật, và được kết nối với nhau. 
Bên cạnh đó, Bộ luật Dân sự hoặc Luật phòng chống tham nhũng cần có quy định chi tiết về 
trách nhiệm giải trình nguồn gốc đồng tiền mua các BĐS đang sử dụng.  

V.  THU TỪ GIÁ TRỊ ĐẤT ĐAI TĂNG THÊM 

Trên thế giới, tại các nước công nghiệp, người ta thấy rằng giá đất tại các đô thị có thể 
tăng lên khá cao do hạ tầng, tiện ích công cộng (gọi chung là hạ tầng) được nâng cấp, hoàn 
thiện. Việc đầu tư hạ tầng đô thị phải do lãnh đạo địa phương theo phân cấp quyết định. Nguồn 
vốn để thực hiện chủ yếu là từ ngân sách địa phương của cấp quản lý khu dân cư đó, ngân sách 
cấp trên cấp phát hoặc từ vốn vay ODA. Mặc dù có 3 nguồn vốn thông thường như vậy, nhưng 
lượng vốn để đầu tư còn rất hạn chế. Vì vậy, cách duy nhất mà các nước công nghiệp vẫn làm 
là tạo nguồn thu từ giá trị đất đai tăng thêm do phát triển hạ tầng mang lại.

Nhìn vào ngữ cảnh giá đất tại một đô thị sẽ tăng lên đáng kể khi hạ tầng của đô thị đó 
được hoàn chỉnh hơn. Đặc biệt, các hoàn cảnh thuận lợi về hạ tầng môi trường, giao thông công 
cộng, lợi thế của các yếu tố tự nhiên có sức hút khá mạnh đối với cư dân sinh sống tại các trung 
tâm đô thị. Điều này cho thấy việc tạo vốn nhiều hơn để phát triển hạ tầng đô thị là một yêu cầu 
quan trọng đặt ra. Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm của các khu dân cư là phải tìm cách tăng vốn để 
hoàn chỉnh hạ tầng làm cho tiêu chuẩn sống đô thị ngày càng cao hơn.

Một thực tế cho thấy, nguồn vốn bổ sung khả thi nhất để hoàn thiện hạ tầng đô thị là làm 
sao tạo được nguồn thu từ giá trị đất đai tăng thêm do đầu tư vào hạ tầng mang lại. Trong thời 
gian khoảng mười năm trở lại đây, các nhà kinh tế học cho rằng giải pháp tạo nguồn thu này 
có tính khả thi cao, vấn đề còn lại là tìm phương thức thu hợp lý đối với hoàn cảnh cụ thể của 
từng địa phương. Ngân hàng thế giới tại Việt Nam có khá nhiều công trình nghiên cứu về thu 
giá trị đất đai tăng thêm để tạo vốn phát triển hạ tầng đô thị và nâng cấp đô thị hơn nữa. Từ kinh 
nghiệm của các nước công nghiệp trên thế giới, có thể thấy các nước đang sử dụng 2 phương 
thức thu giá trị đất đai tăng thêm: (1) sử dụng công cụ thuế đánh vào giá trị đất đai tăng thêm tại 
các khu vực đang có các dự án phát triển hạ tầng; (2) thu giá trị đất đai tăng thêm gắn với các 
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi lấy đất thực hiện dự án hạ tầng. 

Đối với phương thức thu thứ nhất, chúng ta biết rằng địa tô chênh lệch 1 được tạo ra do 
sự thuận lợi của hoàn cảnh của thửa đất và đầu tư không do chủ sử dụng đất tạo ra và địa tô 
chênh lệch 2 được tạo ra do sự đầu tư của chủ sử dụng đất mang lại. Như vậy, các cơ quan quản 
lý phải định giá đất trước khi thực hiện dự án hạ tầng và sau khi hoàn thành hạ tầng (định giá 
hàng loạt). Mặt khác, các cơ quan quản lý yêu cầu các chủ sử dụng đất kê khai về những đầu tư 
của mình làm cho giá trị đất đai tăng thêm. Các cơ quan quản lý kiểm tra việc kê khai của các 
chủ sử dụng đất và xác định tính chân thực. Từ đó có thể xác định giá trị địa tô chênh lệch 1 
bằng giá trị đất đai tăng thêm do các cơ quan quản lý xác định trừ đi giá trị đất đai tăng thêm do 
người sử dụng đất kê khai đã được đồng thuận của cơ quan có thẩm quyền. Từ đó, các cơ quan 
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quản lý quyết định chia sẻ phần giá trị địa tô chênh lệch 1, tức là quyết định nhà nước thu bao 
nhiêu phần và để lại cho người sử dụng đất bao nhiêu phần. Theo thông lệ ở các nước, nhà nước 
sẽ thu khoảng 60% - 70% và phần còn lại trao cho người sử dụng đất. Cũng có nhiều nước họ 
ghép việc đánh thuế đối với giá trị đất đai tăng thêm không do chủ sử dụng đất tạo ra vào việc 
đánh thuế nhà theo tình trạng tăng giá nhà trên thị trường. Các cách tính toán theo địa tô ở trên 
đều dẫn về việc thu bằng thuế BĐS với các tỷ suất thuế phù hợp đới với phần giá trị đất đai tăng 
thêm không do chủ đất tạo ra. Cũng có nước, người ta chỉ tính thuế khi chủ đất chuyển nhượng 
đất và thu vào thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.  

Đối với phương thức thu thứ hai thường được các nước công nghiệp mới hay sử dụng. 
Nhìn vào bản chất, phương thức thứ hai này không khác phương thức thứ nhất là mấy, cái khác 
chủ yếu là hình thức thu và thu vào lúc nào. Điều cốt lõi của phương thức này là ghép việc tính 
giá trị địa tô chênh lệch 1 vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tùy từng quốc gia mà 
các dự án lấy đất để phát triển hạ tầng có thể dựa vào cơ chế nhà nước thu hồi đất hoặc dựa vào 
cơ chế “góp/tái điều chỉnh đất” mà đã giới thiệu sơ qua ở trên (sẽ giới thiệu chi tiết hơn dưới 
đây). Dù thực hiện theo cơ chế nào, các nước công nghiệp mới đều phải lấy được ý kiến đồng 
thuận theo đa số cộng đồng chủ sử dụng hay sở hữu đất đối với phương án bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư hay phương án góp/tái điều chỉnh đất. Trong các phương án này, giá trị đất đai tăng 
thêm dưới dạng địa tô chênh lệch 1 sẽ được chia sẻ giữa nhà nước và những người có đất liên 
quan theo tỉ lệ giống như tỷ lệ tính thuế như đã nói ở trên.

Việc tính toán và chia sẻ giá trị địa tô chênh lệch 1 theo hai phương thức nói trên phụ 
thuộc chủ yếu vào các phương pháp định giá đất hàng loạt trước khi có quy hoạch và sau khi 
có quy hoạch, trước khi có dự án hạ tầng và sau khi có dự án hạ tầng. Phương pháp định giá đất 
càng chính xác thì hiệu quả phát triển hạ tầng càng cao, kể cả về kinh tế lẫn xã hội.                          

Tại Việt Nam, thu giá trị đất đai tăng thêm không do đầu tư của chủ sử dụng đất mang 
lại đã được quy định mang tính nguyên tắc tại Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 
hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2003, trong đó chỉ khuyến nghị các địa phương có thể thu hồi 
diện tích đất rộng hơn lộ giới khi mở rộng đường giao thông để bán đấu giá đất thu tiền phục 
vụ đầu tư hạ tầng.  

 Khoản 2 Điều 19 Luật Đất đai 2013 quy định: “Nhà nước điều tiết phần giá trị tăng thêm 
từ đất mà không do đầu tư của người sử dụng đất mang lại thông qua chính sách thuế, tiền sử 
dụng đất, tiền thuê đất, đầu tư cơ sở hạ tầng và chính sách hỗ trợ cho người có đất thu hồi”. Tại 
Chương quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Luật đất đai 2013 đã quy định bắt buộc 
thu hồi đất rộng hơn hạ tầng khi xây dựng hạ tầng mới hoặc mở rộng hạ tầng cũ để đưa đất ra 
bán đấu giá, nên giải quyết tái định cư tại chỗ khi điều kiện cho phép.

 Tuy nhiên, Điều 107 Luật Đất đai 2013, quy định về các khoản thu tài chính từ đất đai 
cũng không đề cập cụ thể vấn đề điều tiết giá trị tăng thêm từ đất. Việc điều tiết này thực hiện 
thông qua Luật Ngân sách, mà các quy định của Luật này chưa phù hợp với quá trình đô thị hóa. 

Trên thực tế, như đã nói ở trên, phương thức thu giá trị đất đai tăng thêm đã được áp dụng 
rất thành công tại Đà Nẵng. Đà Nẵng đã chỉ sử dụng thu từ giá trị đất đai tăng thêm để tạo kinh 
phí đầu tư phát triển hạ tầng của cả thành phố, không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào từ ngân 
sách nhà nước và từ vốn vay ODA. 
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Tại một số địa phương khác, cũng đã có nhiều dự án khu đô thị mới hiện đại được các 
nhà đầu tư tư nhân phát triển trên các khu vực đất có giá trị thấp như khu đô thị Phú Mỹ Hưng 
tại thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Ecopark tại Hưng Yên, hay như các khu đô thị của 
Vinhome. Tại các khu đô thị mới này, nhà đầu tư tư nhân thu toàn bộ giá trị đất đai tăng thêm. 
Điều này cũng hợp lý vì giá trị đất đai tăng thêm có nguồn gốc từ giá trị địa tô chênh lệch 2, nuế 
như không có bất kỳ hạ tầng nào của Nhà nước tạo ra. Lúc này, các nhà đầu tư phát triển đô thị 
phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tại Hà Nội, việc đầu tư nâng cấp đô thị gắn với những con đường đắt nhất hành tinh do 
chi phí cho bồi thường, hỗ trợ, tái định cư chiếm từ 80% tới 90% tổng chi phí cho dự án mở rộng 
đường phố. Nhà nước không những không thu được giá trị đất đai tăng thêm có nguồn gốc từ 
địa tô chênh lệch 1 mà còn phải chi phí quá lớn từ ngân sách nhà nước cho bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư. Ví dụ như tuyến đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục ở Hà Nội có chiều 
dài hơn 2,2 km với tổng kinh phí đầu tư hơn 7.200 tỉ đồng, trong đó chi phí xây dựng gần 628 
tỷ đồng, giải phóng mặt bằng hơn 5.800 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều tuyến đường khác như 
đường Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái, đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy) hay đường Ô Chợ 
Dừa (Đống Đa), v.v.

Tại Hà Nội, bên cạnh việc không thu được giá trị đất đai tăng thêm không do người sử 
dụng đất tạo ra và sự tốn kém quá mức nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước là hệ lụy xấu 
tác động vào cảnh quan đô thị trong quá trình phát triển. Do việc thu hồi đất chỉ thực hiện đúng 
lộ giới đường theo thiết kế làm cho nhiều thửa đất 2 bên đường còn lại quá nhỏ, tạo nên những 
căn nhà xây dựng lại dưới dạng “siêu mỏng, siêu méo”. Ngoài ra, có thể thấy ngay giá trị đất 
đai tăng thêm do đầu tư hạ tầng tạo ra đều thuộc về những người dân trước đây ở sau dãy nhà 
mặt phố, nay như ngẫu nhiên được trở thành nhà mặt phố. Trong ngữ cảnh này, nhiều ý kiến 
phản ánh lại rằng nhiều nhà quản lý biết rõ quy hoạch mở rộng giao thông đô thị đã mua lại từ 
trước với giá cao hơn các căn nhà hiện đang ở phía sau nhưng sẽ trở thành nhà mặt phố trên 
con đường sẽ mở rộng trong tương lai gần. Việc mua lại sẽ rất dễ dàng nếu trả giá cao hơn thị 
trường khoảng mươi phần trăm nhưng sau này khi được ra mặt đường mới thì giá sẽ tăng lên 
vài trăm phần trăm. Đây cũng là lý do để giải thích tại sao Hà Nội không thể áp dụng những 
kinh nghiệm của Đà Nẵng.

 Trên phạm vi cả nước, có nhiều địa phương đã thử nghiệm phương pháp thực hiện của 
Đà Nẵng nhưng đều không dẫn đến các kết quả tốt. Cách làm giống như ở Hà Nội được thực 
hiện tại rất nhiều địa phương. Chỉ có điều giá đất tại các địa phương khác không cao như ở Hà 
Nội nên không tạo ra các con đường đắt nhất hành tinh.

Trong thời gian gần đây, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ đã có những bước 
chuyển biến khá mạnh mẽ trong áp dụng mô hình nâng cấp đô thị như Đà Nẵng đã thực hiện 
vào thành phố mình dưới dạng các dự án thử nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy có nhiều triển 
vọng tốt.           

 Đến đây, có thể thấy ngoại trừ Đà Nẵng, hình thức thu giá trị đất đai tăng thêm tại Việt 
Nam gần như không được quan tâm đúng mức. Đây là một nhược điểm rất lớn trong hệ thống 
quản lý đất đai của Việt Nam. Theo kinh nghiệm đầu tư, người ta cho thấy việc bỏ tiền ra làm hạ 
tầng luôn mang lại giá trị đất đai tăng thêm có thể đủ để hoàn trả toàn bộ số tiền đã bỏ ra để phát 
triển hạ tầng. Đây cũng là hình thức vốn hóa đất đai mang lại hiệu quả khá cao, được sử dụng 
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ở các nước châu Âu, Bắc Mỹ và các nước công nghiệp mới ở châu Á. Việt Nam có thể học tập 
kinh nghiệm của Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) trong việc thu giá trị đất đai tăng thêm 
gắn với quá trình đô thị hóa bằng chính sách thuế BĐS, thuế thu nhập từ chuyển quyền BĐS và 
việc chuyển dịch đất đai theo phương thức Góp/Tái điều chỉnh đất. 

VI.  CƠ CHẾ GÓP/TÁI ĐIỀU CHỈNH ĐẤT

Trước hết, phải nói cơ chế này do Washington đề xuất khi nhà nước muốn có đất để xây 
dựng thủ đô Mỹ lúc nhà nước Liên bang được thành lập. Ông đã cho nhận chuyển nhượng đất 
của các chủ đồn điền tại chỗ nhưng quá mất công và phức tạp. Ông sáng kiến ra cơ chế vận động 
các chủ đồn điền góp đất theo tỷ lệ thuận với giá đất tăng khi nơi đây trở thành thủ đô. Các chủ 
đồn điền hăng hái tham gia và thủ đô ngày nay của Mỹ được xây dựng.

Quanh ta, nước Nhật sau Đại chiến 2 cũng sử dụng cơ này để phục hồi, kiến thiết lại các 
thành phố hoang tàn sau chiến tranh. Hàn Quốc cũng sử dụng cơ chế này để đô thị hóa nhanh 
chóng, êm đềm và đã đạt được hơn 80% cư dân sống ở đô thị, các khu dân cư nông thôn cũng 
không khác gì đô thị. 

Cơ chế này lợi đủ đường, nhà nước không mất kinh phí phát triển đô thị, đất góp vào đủ để 
phát triển hạ tầng và dịch vụ công cộng, nâng cấp đô thị và còn dư để bán đi có tiền xây dựng. 
Người dân tại chỗ cũng được thụ hưởng lợi ích vì mình được sống trong khu dân cư khang trang 
hơn. Đô thị được phát triển, chỉnh trang tốt hơn, theo đúng quy hoạch. Cơ chế này không có chỗ 
đứng cho lợi ích của chủ đầu tư dự án.

Tại các nước công nghiệp phát triển, vấn đề chuyển dịch đất đai không còn là một gánh 
nặng. Mọi chuyển dịch đất đai đều không lớn và có thể áp dụng cơ chế chuyển dịch đất đai tự 
nguyện, sao cho không có xung đột lợi ích giữa bên cần đất và bên có đất. Vấn đề chuyển dịch đất 
đai được đặt ra như một trọng tâm tại các nước đang thực hiện công nghiệp hóa và đô thị hóa. Tại 
các nước này nói chung, cũng như tại Việt Nam nói riêng, cần nghiên cứu và học tập kinh nghiệm 
của các nước công nghiệp mới như Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), v.v. 

Mở rộng phạm vi áp dụng, các đô thị lớn có một quá trình hình thành khá dài, có những 
khu phố sang trọng, nhưng cũng có những khu ổ chuột, có thể lấy ví dụ như các thành phố tại 
Hoa Kỳ, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, v.v. Tại đây, người ta cũng dùng cơ chế góp/tái điều chỉnh đất 
để nâng cấp đô thị hiện hữu hay xây dựng đô thị mới. 

Tại các khu phố kém phát triển, việc đầu tiên là xem xét tính pháp lý của các thửa đất đang 
được sử dụng. Nói chung, do việc sử dụng đất lấn chiếm từ trước đây của những người từ nơi 
khác tới thành phố lập nghiệp nên người ta thường có chính sách công nhận quyền sở hữu, sử 
dụng đối với đất này. Nếu thửa đất quá nhỏ, không đủ để góp đất thì người ta xây dựng chung 
cư để chuyển các cư dân lên tái định cư tại chung cư. Còn lại, quy chế về góp/tái điều chỉnh đất 
được thực hiện trên nguyên tắc tỉ lệ diện tích đất còn lại trên tổng diện tích đất bằng tỷ lệ tăng 
giá đất do đô thị được hoàn chỉnh mang lại. Các phần đất còn lại sau khi đã góp được điều chỉnh 
lại sao cho nhà trên đó thay đổi ít nhất, hình dạng thửa đất được điều chỉnh theo hạ tầng đô thị. 
Từ các phần đất góp, có phần được sử dụng vào nâng cấp hạ tầng đô thị và có phần đưa ra đấu 
giá để tạo kinh phí thực hiện nâng cấp đô thị. Phương án điều chỉnh đất đai mà cụ thể là điều 
chỉnh lại thửa đất sau khi đã góp phải phù hợp với quy hoạch đô thị. Hồ sơ địa chính cũng phải 
xây dựng lại cho phù hợp với hệ thống thửa đất mới hình thành.
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Đối với trường hợp xây dựng khu đô thị mới trên các khu vực đất nông nghiệp, việc thực 
hiện cơ chế góp/tái điều chỉnh đất đai đơn giản hơn. Trước hết là sự chênh lệch giá đất khá lớn 
làm cho diện tích đất góp cũng lớn. Mọi quan hệ đất đai cũng dễ dàng thực hiện.

Cơ chế góp/tái điều chỉnh đất còn được áp dụng cho các trường hợp bao gồm: (1) mở rộng 
ngõ nhỏ thành phố lớn; (2) cải tạo nhà chung cư; (3) dồn điền, đổi thửa đất nông nghiệp; (4) cải 
tạo xây dựng nông thôn mới; và nhiều trường hợp khác cần tái điều chỉnh đất đai.

Phương án góp/tái điều chỉnh đất có thể do đề xuất của chính quyền, của tổ chức xã hội 
đại diện cho cư dân tại đô thị, hay của cộng đồng cư dân tại đó, hay của một nhà đầu tư. Chỉ 
có điều chính quyền phải tham gia vào quá trình từ lúc đề xuất dự án, nghiên cứu phương án, 
hoàn chỉnh phương án và là người phê duyệt phương án cuối cùng sau khi phương án đã được 
đại đa số cộng đồng cư dân tại đó đồng thuận. Phương án góp/tái điều chỉnh đất phải phù hợp 
với phương án quy hoạch chi tiết đô thị tại đây. Cơ quan quản lý đất đai tại đô thị đó chịu trách 
nhiệm chỉnh sửa hồ sơ địa chính, bản đồ địa chính theo mặt bằng sử dụng đất mới. 

Khái niệm “đại đa số cư dân đồng thuận” với phương án góp/tái điều chỉnh đất là một 
khái niệm chung, Tỷ lệ đồng thuận cụ thể là trên 2/3, 70%, 75%, 80% hay thậm chí đến 90% tùy 
thuộc vào tình hình cụ thể của từng nơi mà quyết định. Nhóm người thiểu số không đồng thuận 
sẽ bị cưỡng chế thực hiện phương án hoặc bị nhà nước thu hồi đất theo quy định pháp luật. Tỷ 
lệ đại đa số cư dân đồng thuật cần được đặt ra trong quy định của pháp luật, nhưng trên thực tế 
ở nhiều quốc gia, khi phương án được xây dựng thỏa đáng về lợi ích thì tỉ lệ đồng thuận thường 
đạt được tới gần 100%. 

Tất cả những việc làm, con số nói trên cũng chỉ là hình thức. Điều quan trọng là các bên 
tham gia phải hiểu rõ được lợi ích ở đây được chia sẻ như thế nào. Phương án tài chính phải cụ 
thể, rõ ràng, đầy đủ, dễ hiểu. Thông thường, bên đề xuất dự án phải thống nhất với chính quyền 
một số nguyên tắc chính bao gồm:

1. Cần thuê một công ty tư vấn trong quá trình chuẩn bị đầu tư để chuẩn bị phương án góp/
tái điều chỉnh đất, bao gồm cả việc tìm kinh phí chuẩn bị đầu tư;

2. Họp cộng đồng dân cư có liên quan để thống nhất chủ trương thực hiện dự án và xác 
định tỷ lệ đất góp hợp lý đối với từng loại đất;

3. Công ty tư vấn lập các phương án góp/tái điều chỉnh đất, bao gồm việc thảo luận với 
từng hộ gia đình có lợi ích liên quan;

4. Chính quyền cấp có thẩm quyền quyết định việc tham gia dự án của các BĐS thuộc 
khu vực công sản;

5. Công ty tư vấn lập phương án cuối cùng phù hợp với quy hoạch đô thị, chi tiết hóa 
phương án tài chính, đảm bảo được sự đồng ý của hầu hết các trường hợp thuộc dự án, và hoàn 
chỉnh phương án;

6. Đưa phương án ra giới thiệu chi tiết với cộng đồng dân cư và lấy ý kiến của của cộng đồng;

7. Sau một thời gian xác định, tổng kết ý kiến của cư dân, công ty tư vấn lập Báo cáo phân 
tích rõ những ý kiến không đồng thuận, lý do cụ thể không đồng thuận; các ý kiến hợp lý sẽ 
được xem xét và điều chỉnh phương án, các ý kiến không hợp lý thì nói rõ trong Báo cáo cuối 
cùng trình lên cấp có thẩm quyền;
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8. Chính quyền phê duyệt phương án và quyết định giải quyết đối với các trường hợp 
không đồng thuận theo quy định của luật pháp;

9. Triển khai thực hiện phương án;

10. Hoàn chính hồ sở địa chính, thông tin đất đai và chỉnh lý hoặc cấp mới Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất sau khi dự án 
hoàn thành.  

Cơ chế góp/tái điều chỉnh đất vừa đảm bảo lợi ích của cộng đồng, vừa có một phần giá 
trị đất đai tham gia vào phát triển đô thị và vừa làm giảm rủi ro từ khiếu kiện của cư dân. Cơ 
chế này có thể coi là cơ chế trung dung giữa chuyển dịch đất đai bắt buộc và chuyển đất đai tự 
nguyện. Chuyển dịch đất đai bắt buộc không quan tâm tới việc người bị thu hồi đất có đồng ý 
hay không và cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện lại yêu cầu phải đạt được đồng thuận của 
100% người có đất tham gia. Việc không yêu cầu quan tâm tới ý kiến của người bị thu hồi đất 
sẽ dẫn tới rủi ro của bất đồng thuận xã hội. Việc yêu cầu phải đạt được sự đồng thuận của 100% 
người có đất lại gần như không thể thực hiện nổi trên thực tế (do nhiều người không muốn có 
dự án tại đây). Như vậy, cơ chế chuyển dịch đất đai tự nguyện chỉ có thể áp dụng đối với những 
trường hợp chỉ vì lợi ích riêng của chủ đầu tư dự án, không liên quan gì tới yêu cầu phát triển 
kinh tế của đất nước. Khi dự án đầu tư có sự kết hợp giữa lợi ích riêng của chủ đầu tư dự án và 
lợi ích chung của phát triển đất nước thì cơ chế đồng thuận theo đa số cộng đồng là phù hợp. Cơ 
chế góp/tái điều chỉnh đất không đặt ra như một nguồn thu chính từ đất, cơ chế này hướng tới 
mục tiêu tạo đồng thuận xã hội trong phát triển. Thực tiễn và lý luận trên thế giới đã chỉ ra cơ 
chế này mang lại lợi ích chính trong quá trình đô thị hóa, kinh phí thực hiện lấy ngay từ nguồn 
đất đai tại chỗ. 

Nhìn vào bản chất, cơ chế góp/tái điều chỉnh đất có tác dụng điều chỉnh lại mặt bằng sử 
dụng đất ở đô thị, đưa ra các phương án sử dụng chiều đứng của đô thị. Theo mặt bằng, có phần 
đất đai góp vào để đầu tư phát triển hạ tầng và dịch vụ công cộng, có phần đất góp đưa ra đấu 
giá tạo kinh phí triển khai. Giá trị phần đất góp chính là hình thức thu từ đất dựa vào quá trình 
điều chỉnh lại mặt bằng sử dụng đất. 

VII.  KẾT LUẬN

Đô thị hóa là một nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Để phát 
triển thành một quốc gia công nghiệp có thu nhập cao như Đại hội Đẩng XIII đã xác định, chúng 
ta cần có những giải pháp phù hợp để có những đô thị hiện hữu được nâng cấp và phát triển 
nhiều đô thị mới. Các đô thị phải đảm bảo chất lượng, có mật độ kinh tế cao và cuộc sống cư 
dân tốt, hướng theo định hướng đô thị xanh và đô thị thông minh. 

Muốn phát triển đô thị hiệu quả, chúng ta cần có kinh phí vượt trội để thực hiện. Kinh phí 
lấy từ vốn hóa đất đai là đúng quy luật kinh tế, phù hợp với kinh nghiệm của các nước đã hoàn 
thành công nghiệp hóa. Chúng ta cần chuyển nguồn thu chính dựa vào giá trị đất đai từ cơ chế 
Nhà nước thu hồi đất sang thu từ thuế BĐS và thu từ giá trị tăng thêm của đất do phát triển đô 
thị mang lại. Cơ chế chuyển dịch đất đai cần chuyển hẳn sang cơ chế góp/tái điều chỉnh đất đối 
với mọi dự án đầu tư sinh lợi và tất cả các dự án chỉnh trang và phát triển đô thị. Diện nhà nước 
thu hồi đất chỉ nên áp dụng đối với các dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng mà không có khả 
năng sinh lợi, nhưng phải giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thỏa đáng đối với mọi thiệt 
hại do thu hồi đất gây ra.   
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QUAN ĐIỂM VÀ KHUYẾN NGHỊ CỦA UN-HABITAT VỀ CHÍNH SÁCH 
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

TS. Nguyễn Quang

Nguyên Giám đốc Chương trình Định cư Con người Liên Hợp Quốc

Liên Hợp Quốc đã chỉ định ngày Thứ Hai đầu tiên của tháng 10 hàng năm là ngày Đô thị 
Thế giới để nhắc nhở chúng ta về hiện trạng nhân cư cũng như trách nhiệm về quyền cơ bản của 
tất cả mọi người đối với nơi ở thích hợp. Năm nay, chủ đề của ngày Đô thị Thế giới là “Nhìn 
nhận sự cách biệt, không ai và nơi nào bị bỏ lại phía sau”. Đây là dịp các cấp chính quyền và 
tất cả các bên liên quan thảo luận và phản ánh về việc thực hiện Chương trình đô thị mới ở tất 
cả các cấp, cũng như việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Trên tinh thần kỷ niệm ngày Đô thị Thế giới và ngày Đô thị Việt Nam (8/11/2022), tôi rất 
hân hạnh và cám ơn Ban Tổ chức đã mời tham gia và phát biểu Hội nghị Đô thị Toàn quốc do 
Bộ Xây dựng, Ban Kinh tế Trung ương chủ trì. Tôi xin phép chia sẻ một số suy nghĩ về những 
định hướng chính sách đô thị quốc gia trên quan điểm của Chương trình Định cư Con người 
Liên Hợp Quốc (UN-Habitat).

Dưới tác động của chính sách Đổi Mới, Việt Nam đạt tỉ lệ tăng trưởng xấp xỉ 7% trong 
vòng 3 thập kỷ vừa qua và hiện có thu nhập bình quân GDP trên đầu người đạt 3743 USD (năm 
2021). Cùng với tăng trưởng kinh tế, đô thị hóa cũng đang diễn ra nhanh chóng với mức tăng 
trung bình khoảng 0,53% mỗi năm và đạt tỉ lệ 41% năm 2022.  Với tốc độ phát triển nhanh như 
vậy, đến cuối những năm 30 của thế kỷ 21, khoảng 50% dân số Việt Nam sẽ sống ở thành thị.

Đô thị hóa và phát triển đô thị ở Việt Nam đã có những đóng góp tích cực vào phát triển 
kinh tế, xóa đói giảm nghèo và nâng cao chất lượng sống cho người dân khi mà kinh tế đô thị 
đóng góp khoảng 60-70% GDP của cả nước. Tuy nhiên, một loạt các vấn đề cũng đã xuất hiện 
thông qua quá trình đô thị hóa nhanh chóng này: chênh lệch thu nhập ngày càng tăng giữa nông 
thôn và đô thị, tình trạng phát triển phi chính thức, thiếu cơ sở hạ tầng và dịch vụ cơ bản, thiếu 
nhà ở phù hợp với khả năng chi trả. Ngoài ra còn các vấn đề liên quan tới ô nhiễm cũng như 
suy thoái môi trường, tình trạng ách tắc và tai nạn giao thông, tình trạng mất an toàn, an ninh ở 
nhiều khu vực đô thị. Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên toàn cầu cũng đang làm trầm 
trọng hóa các thách thức ở đô thị. Bên cạnh đó còn là những thách thức về thể chế, bao gồm 
việc thiếu cách tiếp cận tích hợp và toàn diện trong quy hoạch và chính sách đô thị, vấn đề nâng 
cao năng lực quản lý chiến lược đối với các vấn đề phức tạp phát sinh trong đô thị, vấn đề quy 
hoạch tổng thể đô thị cứng nhắc (luôn phải điều chỉnh) và thiếu sự tham gia tương xứng của 
người dân khiến cho cơ sở hạ tầng của các thành phố phụ thuộc nhiều vào trợ cấp của nhà nước.

Giống như ở các nước khác, các thành phố ở Việt Nam chính là động lực chính của tăng 
trưởng kinh tế. Hai thành phố chính là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, cùng toàn bộ hệ 
thống hơn 880  đô thị lớn nhỏ đang là nơi thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, tạo công ăn việc 
làm thông qua thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hiện 
nay, nền kinh tế phải tập trung vào sản xuất có giá trị gia tăng cao hơn để tránh rơi vào bẫy thu 
nhập trung bình. Điều này đòi hỏi các thành phố phải hoạt động hiệu quả hơn, chất lượng sống 



492

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

và năng lực người dân được nâng cao hơn, cơ sở hạ tầng đô thị ngày càng phát triển tốt hơn. 
Vì vậy, tăng trưởng kinh tế đòi hỏi các cơ quan và chính quyền đô thị thành phố cải thiện công 
tác quy hoạch và quản lý thành phố, xây dựng nguồn lực tài chính và nhân lực, và cung cấp hạ 
tầng một cách có hiệu quả.

Chính sách phát triển đô thị

Quá trình đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững không tự diễn ra mà là do hoạch định 
và thực hiện chính sách. Cần có chính sách và hành động mạnh mẽ với sự phối hợp chặt chẽ 
của các bên liên quan. Đây là điều cần thiết nhằm thúc đẩy và định hướng cho quá trình đô thị 
hóa vì lợi ích của tất cả mọi người và mọi khu vực. Thông qua chính sách đô thị, Chính phủ tạo 
điều kiện tích cực cho sự phát triển của các thành phố, nơi sẽ ươm mầm và hình thành các điều 
kiện cần thiết cho quá trình tăng năng suất và thịnh vượng của đô thị.

Chính sách đô thị hiện nay đòi hỏi một cách tiếp cận tích hợp và đa chiều vượt ra ngoài 
cách tiếp cận hạn chế đối với quy hoạch vật thể mà trước đây được coi là đầy đủ trong việc xác 
định các khu vực chính sách “đô thị”. Các vấn đề xã hội phức tạp biểu hiện ở các khu vực đô 
thị đòi hỏi một cách tiếp cận rộng hơn và sự phối hợp theo chiều dọc và chiều ngang ở mức độ 
cao hơn, cũng như các quan hệ đối tác sáng tạo. Để thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện cho phát 
triển đô thị, các vấn đề môi trường, kinh tế, xã hội và văn hóa của cuộc sống đô thị phải được 
gắn kết, đan xen để tạo nên sự thành công. Thanh niên, bộ phận dân số trẻ phải đóng vai trò tiên 
phong nòng cốt trong mục tiêu phát triển đô thị bền vững. 

Hơn thế nữa, chính sách đô thị quốc gia phải tập trung vào các ưu tiên thiết thực như: 
thiết kế và áp dụng mô hình đô thị bền vững cả về hình thái lẫn mật độ qua mô hình đô thị nén 
(hạn chế việc phát triển đô thị thiếu kiểm soát là làm lãng phí tài nguyên), kết nối đô thị qua các 
hành lang giao thông và thúc đẩy sản xuất tập trung để tận dụng lợi ích quy mô kinh tế. Đồng 
thời phát triển các khu đô thị có mật độ cao (chứ không phải các khu đô thị “ma”), tái tạo và 
phục hồi các khu ở, khu trung tâm xuống cấp, hạn chế mở rộng đô thị vào các vùng nông thôn 
qua xác định ranh giới đô thị, áp dụng các mô hình sử dụng đất hỗn hợp, đa chức năng, thúc đẩy 
giao thông công cộng và khai thác sử dụng đất gắn với giao thông (TOD), phát triển và cải tạo 
không gian xanh và không gian công cộng…

Thông qua việc xây dựng tầm nhìn và mục tiêu phát triển chung, chính sách đô thị hỗ trợ 
gắn kết chính sách liên ngành liên quan đến đô thị, thiết lập tiêu chuẩn về các dịch vụ cơ bản, 
thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ đô thị hiệu quả, hợp lý. Chính vì vậy, chính sách đô thị phải là 
cấu phần quan trọng trong chiến lược và quy hoạch phát triển quốc gia. Qua đó, tăng cường xây 
dựng thể chế đô thị, thúc đẩy vai trò lãnh đạo và tính sáng tạo cũng như xây dựng năng lực, đối 
thoại và triển khai chính sách với các bên liên quan trong phát triển đô thị. 

Giải pháp cho những thách thức đô thị ngày càng tăng nằm ở các phương pháp tiếp cận 
dựa trên quyền con người, các chính sách bảo trợ xã hội và quản trị đa cấp tốt với sự tập trung 
vào tham gia và hòa nhập. Ngoài ra còn gắn với nhu cầu mở rộng cơ sở hạ tầng và các dịch vụ 
cơ bản, cũng như tái tạo đô thị để thúc đẩy sự thay đổi sáng tạo và nâng cao chất lượng sống.

Chính sách đô thị quốc gia cần giao quyền nhiều và rõ ràng hơn cho chính quyền địa 
phương trong quản lý / quy hoạch đô thị đồng thời tạo điều kiện hoàn thiện các công cụ hữu 
hiệu để kiểm soát phát triển đô thị. Để thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển đô thị, 
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chính quyền trung ương cần hỗ trợ việc nâng cao năng lực địa phương trong quản lý, huy động 
nguồn lực để đối phó với các thách thức môi trường và phát triển cơ sở hạ tầng đô thị.

Quy hoạch phát triển đô thị

Để đạt được đô thị hóa bền vững, các thị trấn và thành phố cần được quy hoạch tốt, và 
chuyển hóa tầm nhìn quy hoạch thành những nơi có sự hòa nhập, sáng tạo và đổi mới. Các thành 
phố cần được quy hoạch, thiết kế và phát triển phù hợp để đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, 
công bằng xã hội và  giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, có khả năng chống chịu với 
tác động của biến đổi khí hậu. 

Ở Việt Nam, tuy nền kinh tế chuyển đổi theo chiều hướng thị trường, cơ chế hoạch định 
vẫn chịu ảnh hưởng của tư tưởng và mô hình kế hoạch tập trung trong quá khứ. Nội dung và 
phương pháp kế hoạch vẫn tiếp tục theo hướng từ trên xuống, xác dịnh không gian cho các hoạt 
động kinh tế, mà chưa xuất phát từ việc khai thác các cơ hội chiến lược, giải quyết các vấn đề 
cơ bản và vướng mắc cụ thể để thực hiện các mục tiêu phát triển. 

Nhằm giải quyết những bất cập trong công tác quy hoạch, Luật Quy hoạch 2017 ra đời với 
mong muốn tạo ra sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật về quy hoạch. Với quy định 
đổi mới phương pháp lập quy hoạch theo hướng tích hợp đa ngành, Luật Quy hoạch được mong 
đợi sẽ khắc phục tình trạng chia cắt, cục bộ giữa các bộ, ngành, dịa phương và các vùng trên 
cả nước. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều bộ, ngành và địa phương, phương pháp tích hợp 
quy hoạch không rõ ràng dẫn tới những bất cập trong sự kết nối giữa các cấp quy hoạch (quốc 
gia – vùng - tỉnh) và loại hình quy hoạch (tổng thể, đô thị, sử dụng đất và ngành). 

Thay đổi tư duy và nhận thức từ quy hoạch vật thể (chú trọng chủ yếu vào xác định không 
gian cho các dự án), sang quy hoạch chú trọng vào các mục tiêu phát triển chiến lược và tôn 
trọng xu thế thị trường với sự điều tiết của Nhà nước kiến tạo là một quá trình lâu dài, đòi hỏi 
những cải cách về mặt thể chế trong phối hợp, hợp tác giữa chính quyền và các bên liên quan 
(khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng...) đồng thời với công tác vận động tuyên truyền và xây 
dựng năng lực. 

Quy hoạch chung quốc gia, vùng và tỉnh là quy hoạch phát triển, có vai trò chủ đạo định 
hướng các mục tiêu phát triển ưu tiên trong giai đoạn quy hoạch. Phương pháp quy hoạch chiến 
lược là lời giải thích hợp trong việc tích hợp các vấn đề chủ chốt ưu tiên trong quy hoạch phát 
triển. Quy hoạch chiến lược hướng tới việc giải quyết các vấn đề, tập trung vào hành động và thực 
hiện thành công tầm nhìn (đồng thời xem xét thực trạng các nguồn lực thực hiện). Cần tránh chi 
tiết hóa các quy hoạch phát triển, một mặt cản trở sự linh hoạt trong tổ chức thực hiện các mục 
tiêu phát triển, mặt khác hạn chế tính chuyên ngành trong xây dựng và quản lý hiệu quả các hoạt 
động phát triển ngành trên cơ sỏ phân tích và quyết định dựa vào căn cứ thực tiễn và khoa học.

Đối với việc quy hoạch hệ thống đô thị, chúng ta không thể xác định theo kiểu “bốc 
thuốc” cho quy mô dân số, và ranh giới các đô thị vì sự phát triển đô thị sẽ phụ thuộc vào nhu 
cầu thị trường (tất nhiên có tính định hướng của nhà nước). Kinh nghiệm của các nước phát 
triển chỉ ra rằng quy hoạch cần linh hoạt, có tính chiến lược, xem xét tới cơ cấu phân khu chức 
năng, sự kết nối của các khu chức năng và sử dụng khung kiểm soát phát triển (tức là xác dịnh 
rõ những khu vực phát triển tối ưu, khu vực phát triển trọng điểm, khu vực hạn chế phát triển 
và khu vực cấm phát triển). 
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Việt Nam nên thay đổi mô hình quy hoạch tổng thể đô thị cứng nhắc sang mô hình quy 
hoạch vật thể không gian mang tính mềm dẻo và linh hoạt hơn đối với nhu cầu phát triển và thị 
trường, thí dụ: quy hoạch cơ cấu (structure plan), xác định các cấu trúc liên kết các phân khu 
khác nhau, phân định các mức độ phát triển và hạn chế phát triển của từng khu. Quy hoạch chi 
tiết khu vực sẽ được xây dưng theo quy hoạch phân vùng này. Và qua đó, dùng khung phát triển 
để kiểm soát các dự án và công trình phát triển cho việc cấp phép, tạo điều kiện cho các nhà đầu 
tư có thể tự xem xét công trình và dự án của mình phù hợp với nhu cầu kiểm soát của Nhà nước. 

Ngoài ra cần chủ động tổ chức những diễn đàn hoạch định tham vấn và đối thoại giữa các 
ban ngành và chính quyền các cấp. Song hành với cơ chế đối thoại này, cần xây dựng một quy 
trình minh bạch và rõ ràng trong việc xét duyệt những chương trình và dự án đầu tư mang tính 
đa ngành. 

Nâng cấp đô thị

Sự xuất hiện của các khu đô thị lộn xộn, thiếu hạ tầng, tiện ích và phi chính thức đã trở 
thành biểu hiện thực tế của quá trình đô thị hóa tự phát, là mối quan tâm dai dẳng đối với các 
nhà thực hành và hoạch định chính sách. Trong nửa thế kỷ qua, các chính quyền trung ương và 
địa phương đã tiến hành nhiều chương trình nhằm cải thiện các khu nhà ở không phù hợp, khu 
ổ chuột với nhiều kết quả khác nhau. Tuy nhiên, những nỗ lực vẫn chưa đủ để hạn chế sự hình 
thành các khu ở xuống cấp này và định hướng các thành phố phát triển theo hướng quy hoạch 
hiệu quả.

Theo Công ước quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa năm 1966, các quốc gia 
có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ quyền có nhà ở đầy đủ, bao hàm cả việc nâng cấp và cải thiện các 
khu nhà ở không phù hợp, khu ổ chuột. Ở cấp độ cơ bản nhất, nâng cấp đô thị liên quan đến việc 
nâng cao điều kiện sống trong các khu ở lộn xộn, xuống cấp và mang lại các dịch vụ cơ bản cho 
cư dân. Điều này bao gồm cải thiện và / hoặc lắp đặt cơ sở hạ tầng cơ bản như nước, vệ sinh, 
thu gom chất thải rắn, đường vào và lối đi bộ, thoát nước mưa, chiếu sáng, công cộng điện thoại 
và các dịch vụ cộng đồng khác.

Việc nâng cấp cũng giải quyết các vấn đề về quyền sử dụng đất và cải thiện nhà ở, cũng 
như cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội (ví dụ như y tế, giáo dục) và các dịch vụ khác. 
Do đó, nâng cấp đô thị là nhằm mục đích phát triển cộng đồng hòa nhập vào cơ cấu xã hội và 
dịch vụ của thành phố, hạn chế sự mất mát về thể chất và tài sản xã hội.

Kinh nghiệm quốc tế trong nâng cấp đô thị cho thấy sự tham gia của cư dân và các tổ chức 
cộng đồng là rất quan trọng. Các dự án cần được thiết kế từ dưới lên, làm việc với các hộ gia 
đình và cộng đồng để họ có thể đưa ra quyết định về mức độ dịch vụ mà họ nhận được. Thành 
công lâu dài của việc nâng cấp đòi hỏi phải xem xét đến các chi phí liên quan và thiết kế phù 
hợp với cộng đồng và chính quyền địa phương. Các chương trình nâng cấp nêni được lồng ghép 
với các chính sách, chương trình và chiến lược của thành phố và quốc gia để giải quyết tình 
trạng nghèo đói, dễ bị tổn thương và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực tế phát triển đô thị ở Việt Nam cho thấy, nhiều khu vực đô thị phát triển lộn xộn, rời 
rạc và thiếu cơ sở và dịch vụ hạ tầng, nhiều khu ở bị xuống cấp, điều kiện sống chật hẹp, thiếu 
không gian công cộng, giao thông tắc nghẽn, ô nhiễm môi trường ngày một nghiêm trọng. Đại 
dịch Covid 19 đã phơi bày nhiều bất cập, trong đó có tình trạng nhà ở không phù hợp, thiếu tiện 
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ích của một bộ phận dân cư nghèo, di cư… Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, Xây 
dựng, Quản lý và Phát triển Bền vững Đô thị Việt Nam đến năm 2030, Tầm nhìn đến năm 2045 
cũng chỉ rõ  “chất lượng đô thị hóa chưa cao, phát triển đô thị theo chiều rộng là chủ yếu… 
chất lượng hạ tầng đô thị chưa dáp ứng được yêu cầu phát triển dân số và kinh tế khu vực đô 
thị”. Để cải thiện điều kiện sống và hạ tầng hướng tới mục tiêu thực hiện quy hoạch tổng thể 
hệ thống đô thị Việt Nam, Bộ Xây dựng đã xây dựng các Chương trình Nâng cấp Đô thị Quốc 
gia – CTNCĐTQG (cụ thể là CTNCĐTQG năm 2009-2020).

Để cải tạo chỉnh trang và phát triển đô thị,  Việt Nam đã có chính sách di dân, tái định 
cư, nhưng chưa cho thấy hiệu quả rõ rệt. Bởi vì rào cản đối với vấn đề di dân là khả năng chi 
trả cho nơi ở mới và việc đảm bảo sinh kế cũng như môi trường sống phù hợp của người dân. 
Trong bối cảnh đó, vấn đề mang tính giải pháp là tái định cư tại chỗ với việc cải tạo, tái cấu trúc 
sử dụng đất hiện hữu.

Các khu ở lộn xộn, dàn trải có thể được chỉnh trang, tái phát triển với đường xá, hạ tầng 
được nâng cấp cùng với các loại nhà ở thấp tầng và cao tầng. Không gian đất đai được giải 
phóng dùng để xây dựng công viên, khu vui chơi, dịch vụ, bãi đỗ xe… Hơn nữa, khi các khu 
phố lụp xụp trở thành các khu ở và khu chung cư khang trang, hiện đại với đầy đủ tiện nghi hơn, 
giá trị đất tại khu vực đó cũng tăng lên. Giá trị gia tăng này mang lại lợi nhuận cho cả người sở 
hữu nhà, đồng thời cũng chính là nguồn lực để các công ty phát triển xây dựng các không gian 
công cộng, dịch vụ mới cũng như để tái đầu tư cải tạo các “khu ổ chuột” khác của thành phố. 
Phương pháp quy hoạch này, được gọi là tái phân thửa, tái cấu trúc đất đang được nhiều nước 
từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan đến các quốc gia phương Tây như Canada, Thụy 
Điển áp dụng. Điều quan trọng là có sự đối thoại, hợp tác giữa cộng đồng người dân và doanh 
nghiệp, trong khi chính quyền đóng vai trò dẫn dắt, tạo hành lang pháp lý.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, nâng cấp và tái thiết đô thị cần một cách tiếp cận hệ 
thống gắn với nhu cầu và đạt được sự đồng thuận của cộng đồng về các ý tưởng và ưu tiên của 
chính quyền địa phương. Phải đảm bảo sự cân bằng giữa chi phí và lợi ích dài hạn của một khu 
vực đô thị trong nâng cấp và tái phát triển. Các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phải được 
coi là tài sản xã hội, giúp nâng cao bản sắc của một đô thị, đóng góp nâng cao chất lượng sống 
và kinh tế đô thị. Chương trình nâng cấp cần cách tiếp cận đa mục tiêu, nâng cấp nhà ở và hạ 
tầng gắn với tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi 
vật thể. 

UN-Habitat hiện đang ủng hộ việc coi các đường phố như động lực để nâng cấp các khu 
không phù hợp trên toàn thành phố. Chiến lược đơn giản này không chỉ sử dụng các đường phố 
như những con đường mà còn là nơi tổ chức các hoạt động xã hội, văn hóa và kinh tế. Đường 
phố không chỉ được coi là thành phần vật chất của thành phố mà là không gian công cộng đa 
chức năng, giúp nâng cao danh tính và tạo ra bản sắc văn hóa đô thị  Do đó, việc mở đường, và 
cải thiện các đường phố nên được coi là một việc cần thiết trong việc nâng cấp các khu ở không 
phù hợp ở đô thị.

Nguồn lực phát triển đô thị

Đô thị hóa và phát triển đô thị cần nguồn lực để phát triển. Các thành phố cần cung cấp cơ 
sở hạ tầng theo quy hoạch như hạ tầng giao thông, điện, nước, mạng lưới viễn thông, đường sắt 
và sân bay cùng với các dịch vụ tiện ích xã hội như trường học, bệnh viện, chợ… Ở các nước có 
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thu nhập cao, các thành phố tài trợ phần lớn cho phát triển cơ sở hạ tầng đô thị. Ở những quốc 
gia này, doanh thu đô thị được tạo ra chủ yếu thông qua thuế, tài sản công như đất công và các 
tài sản thuộc sở hữu công cộng khác. Tại nhiều thành phố ở các nước đang phát triển, doanh thu 
đô thị do địa phương tạo ra hàng năm rất hạn hẹp và đòi hỏi trợ cấp từ chính quyền trung ương, 
hoặc nguồn vốn vay từ thị trường tài chính nước ngoài hoặc trong nước. 

Có nhiều cách khác nhau mà các thành phố có thể tăng ngân quỹ, bao gồm các loại thuế 
về du lịch, thuế bất động sản, thuế đánh vào doanh nghiệp và các khoản phí liên quan đến việc 
cung cấp các dịch vụ cụ thể. Điều này phụ thuộc vào khuôn khổ phân cấp, các quy định pháp lý, 
kỹ thuật và rất khác nhau trong từng trường hợp. Cách tiếp cận phát triển đô thị bền vững của 
UN-Habitat dựa trên tam giác chính sách bao gồm phương thức tài chính, quy hoạch - thiết kế 
đô thị, và quản trị đô thị để tạo nền tảng cho đô thị hóa bền vững. 

Về tài chính, các thành phố cần khai thác là các nguồn lực “nội sinh”, là những tài nguyên 
nằm trong tầm tay của các thành phố, là tài sản đất đai, năng lực sản xuất và chuyên môn tài 
chính. Chính quyền địa phương phải tìm cách liên kết việc tạo thu ngân sách với các hoạt động 
và tăng trưởng đô thị để tài chính địa phương được bền vững trong dài hạn. Kinh nghiệm ở một 
số quốc gia phát triển châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc cho thấy có thể tạo nguồn lực phát triển 
đất đai, nhà ở, đô thị theo nguyên tắc thị trường. Tức là nhà nước đầu tư phát triển hạ tầng, trên 
cơ sở kinh doanh, thu hồi giá trị gia tăng của đất đai nơi có đường giao thông đi qua, nhằm mục 
tiêu tái đầu tư vào hạ tầng và tiện ích xã hội. Đây chính là mô hình thiết chế công ty dịch vụ 
công do nhà nước sở hữu và quản lý (ví dụ: Tập đoàn Nhà đất Hàn Quốc)

Các thành phố cần đảm bảo quyền tài sản thông qua đăng ký đất đai và có một hệ thống 
cho phép cập nhật định kỳ thông tin về tài sản và quyền sở hữu tài sản. Qua các công cụ này có 
thể tạo ra nhiều doanh thu hơn từ thuế tài sản và “thuế cải thiện”, đồng thời hướng các nguồn 
lực đó vào việc cải thiện nhà ở cho người dân và bù đắp thu nhập cho chủ sở hữu thông qua các 
mô hình tái cấu trúc đất đai. Đồng thời, nâng cao năng lực sản xuất để có thể tạo ra nhiều thu 
nhập hơn từ khu vực kinh tế.

Các thách thức tài chính to lớn của các thành phố không thể được đáp ứng chỉ thông qua 
các hành động của khu vực công. Khu vực tư nhân đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo 
ra sự phát triển đô thị bền vững về mặt xã hội, kinh tế và môi trường. Có vô số cách để các 
thành phố làm việc với khu vực tư nhân để đạt được mục tiêu này, bao gồm các cơ cấu hợp tác 
công - tư (PPP) khác nhau. Hơn nữa, tài chính đô thị được cải thiện phải tích hợp với các yếu 
tố khác của quản trị điều hành và quản lý đô thị thích ứng, bao gồm quy hoạch đô thị và khuôn 
khổ quản lý đô thị, nhằm hỗ trợ tất cả các bên liên quan hiện thực hóa tầm nhìn chung về đô 
thị. Quy hoạch và thiết kế đô thị, thông qua việc tạo ra giá trị đô thị, có khả năng thúc đẩy môi 
trường sống đô thị bền vững, bao trùm và hiệu quả. 

Đặc biệt, yếu tố thể chế  đóng vai trò quan trọng trong hình thành các cơ chế, quy định 
cũng như trong việc áp dụng và thực thi trong quy hoạch và quản lý các thành phố. Thể chế 
mạnh đi đôi với quản trị tốt. Luật pháp và cơ chế tạo ra khuôn khổ ổn định để tăng cường phát 
triển và tiến bộ kỹ thuật. Trong quy hoạch đô thị, khung pháp lý yếu ảnh hưởng đến ba thị 
trường chính là đất đai, nhà ở và tài chính; tất cả các thị trường này đều có mối liên hệ chặt chẽ 
với nhau. Để có thị trường đất đai phù hợp, các chính quyền địa phương phải có khả năng hỗ 
trợ việc tiếp cận các bất động sản thương mại và nhà ở với giá cả phải chăng trong khi duy trì 
mật độ thích hợp và sử dụng đất hỗn hợp. 
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Công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cách hiệu quả nhất để giải quyết những cơ hội và thách thức trong phát triển đô thị là thúc 
đẩy áp dụng các giải pháp xanh, thông minh và đổi mới với công nghệ kỹ thuật cao và công 
nghệ kỹ thuật số. Văn hóa và đổi mới là nguồn vốn sáng tạo có ảnh hưởng trực tiếp đến các khía 
cạnh khác nhau của sự phát triển và thịnh vượng. Chúng đòi hỏi một quá trình sáng tạo được 
gắn trong cách vận hành của các trung tâm đô thị. Toàn xã hội đóng góp bằng sức mạnh của trí 
tưởng tượng và sự biến đổi sáng tạo của riêng mình. Và điều này phải được khuyến khích, thiết 
lập, hợp pháp hóa và thể chế hóa.

Nền kinh tế xanh mang đến những cơ hội mới cho sự thịnh vượng chung. Nó sẽ không chỉ 
góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững như xóa đói giảm nghèo, an ninh lương 
thực, quản lý nước hợp lý mà còn có thể tạo ra động lực cho việc làm và phát triển.

Bất chấp những tác động tích cực đã diễn ra, bất bình đẳng trong tiếp cận kỹ thuật số vẫn 
tồn tại do đó cuộc cách mạng kỹ thuật số phải được chỉ đạo và phát triển một cách dân chủ và 
bao trùm. UN-Habitat ủng hộ cách tiếp cận thành phố thông minh lấy người dân làm trung tâm, 
trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi kỹ thuật số đô thị vì lợi ích của tất cả mọi người, thúc đẩy 
tính bền vững, hòa nhập và thịnh vượng, đồng thời thực hiện quyền con người. Điều này cho 
phép các thành phố thông minh và các đối tác phát triển đóng góp sâu rộng vào lĩnh vực thường 
chỉ tập trung vào bản thân công nghệ và chưa tập trung nhiều vào hòa nhập, chất lượng cuộc 
sống, quyền con người và các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng  mục tiêu sử dụng công nghệ kỹ thuật số cuối cùng hướng tới 
kết quả chứ không phải việc áp dụng công nghệ. Chuyển đổi công nghệ số không loại bỏ nhu 
cầu lập quy hoạch, quản trị, quản lý tài chính và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có. 
Do đó, Việt Nam cần xây dựng các quy hoạch tổng thể tốt cho các thành phố thông minh trong 
tương lai để giải quyết các thách thức của đô thị hóa và tận dụng các giá trị gia tăng của việc kết 
nối vốn văn hóa, xã hội và công nghệ của mình.

Hơn nữa, nhiều công nghệ thông minh có thể làm cho các thành phố trở nên hòa nhập 
hơn, an toàn, linh hoạt và bền vững hơn, nhưng chúng nên được phổ biến rộng rãi hơn và có giá 
cả phải chăng hơn để có thể tiếp cận nhóm người nghèo, người dễ bị tổn thương. Chính quyền 
ở các cấp cần xây dựng quan hệ đối tác với các doanh nghiệp, giới học thuật và xã hội dân sự 
để thực hiện mục tiêu này.

Đại dịch COVID-19 đã phơi bày và làm trầm trọng thêm các vấn đề về thu nhập, tiếp cận 
nhà ở giá cả phải chăng, dịch vụ và cơ sở xã hội, và vệ sinh đô thị. Người nghèo, trẻ em, phụ 
nữ, người lớn tuổi và người lao động phi chính thức là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 
Tuy nhiên, đại dịch mang đến cho các thành phố cơ hội đầu tư vào các công ghệ sáng tạo và 
thông minh như trí tuệ nhân tạo, robot, Internet vạn vật, xe tự hành, in 3-D, công nghệ nano, 
công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, lưu trữ năng lượng và điện toán lượng tử để cải thiện chất 
lượng cuộc sống và điều kiện kinh tế xã hội của người dân. 

Trong 45 năm qua, Chính phủ, các tổ chức LHQ, các tổ chức quốc tế, cộng đồng địa 
phương và nhiều bên liên quan khác đã tích cực tìm kiếm những cách thức sáng tạo và hiệu quả 
để đẩy nhanh và mở rộng tiến độ trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển cho Việt Nam, đặc 
biệt trong lĩnh vực đô thị. Việt Nam cần phải sẵn sàng đưa đô thị hóa bền vững trở thành công 
cụ để duy trì tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giảm bất bình đẳng, ứng phó với biến đổi 
khí hậu , tăng cường bình đẳng giới và vượt qua các thách thức từ “bẫy thu nhập trung bình”.
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KINH NGHIỆM VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TRONG CẢI TẠO, CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU  

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI DÂN

Lê Trần Kiên
Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang thu hút các 
nguồn lực để đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, mở rộng không gian đô thị, đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội Thành phố theo hướng bền vững. Bên cạnh việc 
tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, Thành phố cũng đã và đang thực hiện các Chương 
trình đột phá nhằm giải quyết các vấn đề về ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm 
môi trường. Kết quả đã có những chuyển biến tích cực, từng bước nâng cao chất lượng và cải 
thiện môi trường sống cho người dân, đáp ứng nhu cầu các mặt đời sống kinh tế - văn hóa - xã 
hội, có tác động tích cực đến đến công tác chỉnh trang và phát triển đô thị, góp phần thay đổi bộ 
mặt đô thị của Thành phố như: Di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên 
và ven kênh, rạch; Xây dựng mới, thay thế chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm… nhằm xây 
dựng, phát triển các khu đô thị mới đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Kinh nghiệm thực tiễn đã cho thấy nhu cầu chỉnh trang đô thị là một phần của quá trình 
phát triển đô thị, là cơ sở để phát triển đô thị theo đúng Quy hoạch chung xây dựng Thành phố 
Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được, thì công tác quản lý đô thị và 
phát triển đô thị chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện dân sinh và bảo vệ 
môi trường; vẫn còn xảy ra tình trạng phát triển không đồng bộ của hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
và hạ tầng xã hội tại các khu dân cư hiện hữu, các khu nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch, các 
chung cư cũ hư hỏng nặng, nguy hiểm; kết quả giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân 
về giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường còn hạn chế, chưa giải 
quyết được những tồn tại của đô thị cũ. Hạn chế, yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan 
và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu.

Từ thực tiễn đó, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Chương trình hành động số 
15-CTrHĐ/TU ngày 27/10/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần 
thứ X về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2016 - 2020; Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành các Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động của 
Thành ủy cho giai đoạn 2016 - 2020 và tiếp tục trong giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, 02 nhiệm 
vụ chính của Chương trình là Di dời 20.000 căn và tổ chức lại cuộc sống cho người dân đang sống 
trên và ven kênh rạch và Cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới thay thế 474 chung cư cũ được xây 
dựng trước năm 1975. Đây là chủ trương đúng đắn của Đảng bộ, Chính quyền Thành phố Hồ Chí 
Minh, được thực hiện nhất quán và xuyên suốt trong thời gian qua. Chương trình “Chỉnh trang và 
phát triển đô thị” là một bước phát triển mới, từ tổng kết thực tiễn, có kế thừa kinh nghiệm qua các 
giai đoạn trước đây, từ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đến giải pháp tổ chức thực hiện đồng bộ 
của chính quyền; sự kiên trì tuyên tuyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị - xã hội, đặc biệt là sự đồng thuận của nhân dân Thành phố. 
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

1. Kết quả thực hiện

Sau thời gian triển khai thực hiện, nhìn chung kết quả thực hiện di dời nhà trên và ven 
kênh rạch và cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới còn khiêm tốn, chậm tiến độ theo kế hoạch đã 
đề ra. Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đánh giá Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Chương 
trình hành động Chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2016 - 2020 về tình hình triển khai và 
kết quả thực hiện; trong đó đã nhận xét đánh giá những mặt đạt được, mặt chưa được, khó khăn, 
vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn tới… 
Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Ban Thường vụ Thành 
ủy, trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

2. Một số khó khăn, vướng mắc

Các dự án sử dụng vốn ngân sách chỉ dừng lại ở công tác chuẩn bị đầu tư, trong khi chưa 
kêu gọi được dự án vốn ngoài ngân sách, chủ yếu là do nguồn vốn ngân sách của thành phố 
dành cho chương trình chưa tương xứng với nhu cầu. Phần lớn các tuyến rạch nhánh, rạch nhỏ 
không thực hiện mở rộng biên chỉnh trang hoặc không có giá trị thương mại nên phải thực hiện 
bằng nguồn vốn ngân sách, nhưng nhóm này lại chiếm tỷ trọng 62% cơ cấu nguồn vốn. Tuy 
nhiên, thực tế cho thấy nguồn vốn ngân sách lại gặp không ít khó khăn trong bối cảnh điều tiết 
ngân sách chung, hạn chế từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và cùng lúc phải 
cân đối cho các Chương trình đột phá khác như: giảm ùn tắc giao thông, chống ngập và giảm ô 
nhiễm môi trường có tính cấp bách và theo thứ tự ưu tiên.

Trình tự thực hiện các thủ tục đối với dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là rất phức 
tạp, kéo dài gồm nhiều giai đoạn. Công tác chuẩn bị đầu tư theo Luật Đầu tư công; công tác 
chuẩn bị bồi thường theo Luật Đất đai nên đa số các dự án dừng lại ở các bước chuẩn bị đầu tư, 
chỉ có 17/59 dự án được phê duyệt dự án bồi thường để triển khai thực hiện công tác tiếp theo 
để chi trả tiền bồi thường.

Nhiều chung cư cũ, hư hỏng (cấp B, C) thuộc Sở hữu Nhà nước cần được sửa chữa kịp 
thời bằng nguồn vốn đầu tư công để tránh tiếp tục xuống cấp nhưng hiện nay thành phố chưa 
có nguồn để phân bổ kinh phí này. 

Nhiều chung cư hư hỏng, nguy hiểm có diện tích nhỏ, mật độ xây dựng cao hoặc có vị 
trí nằm trong hẻm, đường nhỏ không đảm bảo lưu thông, thoát nạn hoặc khi xây dựng lại chỉ 
được áp dụng các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc, dân số, số lượng căn hộ không đủ để người 
dân tái định cư tại chỗ, hoặc không đảm bảo hiệu quả kinh tế và tính khả thi để kêu gọi xã hội 
hóa đầu tư. 

Nhiều trường hợp chung cư hư hỏng nặng, nguy hiểm theo quy hoạch không xây dựng 
lại nhà chung cư sau khi tháo dỡ (làm trường học, khu thương mại dịch vụ,...) thì ngoài việc di 
dời theo quy định pháp luật về nhà ở, còn phải tuân thủ quy định về thu hồi đất, triển khai bồi 
thường theo quy định pháp luật về đất đai.

Quy định của pháp luật về lựa chọn chủ đầu tư xây dựng lại chung cư hư hỏng nặng, nguy 
hiểm theo Luật Nhà ở còn nhiều vướng mắc, bất cập, chưa cho phép Nhà nước thực hiện việc 
chỉ định chủ đầu tư mà phải thông qua Hội nghị nhà chung cư nên khó có thể đạt được sự thống 
nhất cao của các chủ sở hữu, trong khi chung cư ngày càng xuống cấp.
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Xung đột pháp luật giữa quy định về ưu đãi đầu tư xây dựng lại nhà chung cư với quy định 
pháp luật về thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính (về thực hiện nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc 
điều chỉnh tăng chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, về việc miễn tiền sử dụng đất trong phạm vi thực 
hiện dự án), dẫn đến dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, khó mời gọi nhà đầu tư tham gia.

Ngoài ra còn có một số khó khăn, vướng mắc khác như: Sự phối hợp thiếu đồng bộ của 
các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các quận huyện trong việc xác định quy mô, ranh thực hiện dự 
án. Trượt giá, điều chỉnh ranh, nguồn vốn, tổng mức đầu tư nên phải trình cấp thẩm quyền phê 
duyệt thủ tục điều chỉnh. Chậm tiến độ, không kịp ghi kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm. 
Vướng mắc trong áp giá bồi thường công trình, vật kiến trúc. Khó khăn trong cơ chế, chính 
sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư...

3. Các bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, cần tập trung vào từng dự án trọng tâm, địa bàn trọng điểm, tránh đầu tư dàn 
trải quy mô toàn thành phố

Thực tiễn trong quá trình thực hiện công tác chỉnh trang đô thị dọc các tuyến kênh rạch 
của thành phố cho thấy mỗi giai đoạn đều gắn với 1 mục tiêu, 1 dự án trọng điểm cụ thể, giúp 
thành phố tập trung mọi nguồn lực tốt nhất để thực hiện thành công các dự án như: Dự án cải 
thiện vệ sinh môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2003 - 2010; Dự án đại lộ 
Đông Tây và môi trường nước, cải tạo kênh Tàu Hủ - Bến Nghé giai đoạn 2005 - 2011; Dự án 
cải tạo kênh Tân Hóa - Lò Gốm và giai đoạn 1 của dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch 
Nước Lên giai đoạn 2011 - 2015. Do đó, việc đề ra chỉ tiêu phải phù hợp với khả năng dựa trên 
cơ sở phân tích, đánh giá toàn diện các yếu tố nguồn lực về con người và tài chính, công tác 
dự báo tình hình trong và ngoài nước, khả năng cân đối và huy động nguồn vốn, tình hình thực 
tế... còn nhiều bất cập dẫn đến đề xuất các chỉ tiêu vượt quá khả năng thực hiện như giai đoạn 
2016 - 2020.

Thứ hai, hoàn thiện các chính sách để thu hút các nguồn lực, xây dựng các cơ chế chính 
sách đặc thù khuyến khích thu hút đầu tư, đặc biệt là các nguồn vốn xã hội hóa để chỉnh trang 
đô thị

Mặc dù đã tổ chức Hội nghị kêu gọi đầu tư quốc tế vào đầu năm 2018, các dự án chỉnh 
trang đô thị dọc các tuyến kênh rạch dự kiến thực hiện bằng phương thức PPP đến nay vẫn chưa 
lựa chọn được nhà đầu tư; cho thấy chưa thu hút và mức độ quan tâm nhà đầu tư do thiếu tính 
khả thi và hiệu quả, cần có sự hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, quỹ 
đất thanh toán, nguồn nhà, đất tái định cư. Thành phố cần nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập 
Quỹ chuẩn bị đầu tư hoặc cơ chế huy động vốn chuẩn bị đầu tư dự án PPP để chủ động kiểm 
soát chi phí đầu tư (ngay trong bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, Báo cáo nghiên 
cứu khả thi và tổ chức đấu thầu công khai lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo quy định), tiến tới 
việc chấm dứt giao cho các nhà đầu tư tự bỏ chi phí lập nghiên cứu dự án, đảm bảo công khai, 
minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án.

Thứ ba, tranh thủ tiếp cận các nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, các định chế tài 
chính quốc tế trong bối cảnh nguồn vốn ngân sách hạn chế

Thực tiễn trong các giai đoạn trước đây cho thấy thành phố đã thành công đối với những 
dự án chỉnh trang đô thị sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), Hiệp hội phát 
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triển quốc tế WB (IDA)… ngân sách thành phố sẽ đối ứng để thực hiện bồi thường giải phóng 
mặt bằng, không chỉ thực hiện mục tiêu di dời nhà trên và ven kênh rạch mà còn nâng cấp hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cải tạo nạo vét kênh và xây dựng đường dọc kênh, đồng thời cải 
thiện môi trường của cả lưu vực rộng lớn như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tàu Hủ - Bến Nghé, Tân 
Hóa - Lò Gốm. Trong thời gian tới, Thành phố cần tranh thủ tiếp cận các nguồn vốn vay của các 
tổ chức tín dụng, các định chế tài chính quốc tế như Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), 
Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)... để thực hiện nâng cấp, chỉnh trang đô thị.

Thứ tư, phải chuẩn bị tốt quỹ nhà tái định cư trước, kèm theo chính sách phù hợp để hỗ 
trợ cho người dân hậu di dời. Nhất thiết phải thực hiện phương thức tái định cư tại chỗ trên 
cùng địa bàn hoặc trong dự án (nếu có), không thực hiện bồi thường để khắc phục các hạn chế 
trước đây

Tổ chức thực hiện công tác khảo sát, điều tra xã hội học đối với các dự án chỉnh trang đô 
thị để làm cơ sở dữ liệu cho việc xây dựng chính sách cụ thể liên quan đến bồi thường và hậu 
di dời, từ đó phân loại và xác định cụ thể nhu cầu về nhà ở trước khi thực hiện bồi thường, giải 
phóng mặt bằng, đồng thời lập kế hoạch phát triển nhà ở phục vụ tái định cư phù hợp; Tập trung, 
chủ động phát triển nhà ở xã hội (ngân sách và ngoài ngân sách), không để tình trạng các dự án 
chỉnh trang đô thị mà không có nguồn nhà phục vụ tái định cư.

Thứ năm, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện, phân tích 
trong quá trình thực hiện của nhiệm kỳ qua, đặc biệt là các khâu trong công tác bồi thường, 
giải phóng mặt bằng

4. Về phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2021 - 2025

Trên cơ sở kế thừa những giải pháp, bài học kinh nghiệm, tập trung tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc đã được nhận diện trong quá trình thực hiện của nhiệm kỳ qua, Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị, giai 
đoạn 2021 - 2025, với chi tiêu cụ thể như sau:

- Bồi thường, di dời 6.500 căn, tổng vốn đầu tư dự kiến 18.575 tỷ đồng, thực hiện mục 
tiêu kép vừa di dời nhà trên và ven kênh rạch để chỉnh trang đô thị, vừa giải quyết tiêu thoát 
nước để chống ngập; gồm 03 dự án trọng điểm (rạch Xuyên Tâm, Văn Thánh, Hy Vọng) và 14 
dự án đã triển khai các bước chuẩn bị đầu tư trong giai đoạn 2016 - 2020.

- Hoàn tất các thủ tục và triển khai đầu tư xây dựng mới 14 chung cư cấp D đã thực hiện 
di dời, tháo dỡ trong giai đoạn 2016 - 2020. Hoàn tất việc cải tạo, sửa chữa 246 chung cư cấp 
B, C còn lại của giai đoạn 2016 - 2020.

5. Một số giải pháp và kiến nghị 

Ngoài việc tiếp tục kiên trì thực hiện các giải pháp trọng tâm của Chương trình hành động 
Chỉnh trang và phát triển đô thị, giai đoạn 2016 - 2020; Thành phố đã bổ sung một số giải pháp 
mới phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay như:

Thứ nhất, tăng hiệu quả khai thác quỹ đất dọc hành lang sông kênh rạch để thu hút nhà 
đầu tư

Hiện nay, Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 
đã không còn quy định về hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (Hợp đồng BT: nhà 
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đầu tư xây dựng công trình hạ tầng và được thanh toán bằng quỹ đất); Đồng thời theo Nghị định 
35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và thi hành Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư PPP (thay thế cho Nghị định 63/2018/NĐ-CP) thì nhóm các công 
trình hạ tầng kỹ thuật đô thị không thuộc lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP. Như vậy, việc 
di dời nhà và trên kênh rạch sẽ chỉ được thực hiện bằng một trong hai phương thức: (1) Đấu 
thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án hoặc (2) Đấu giá quỹ đất kênh rạch sau khi di dời. Do 
đó, cần có các giải pháp gia tăng hiệu quả khai thác quỹ đất dọc kênh rạch để thu hút nhà đầu 
tư tham gia thực hiện dự án. 

Để chuẩn bị thực hiện các bước thủ tục về đầu tư, cấp thiết và trước tiên các Đồ án điều 
chỉnh cục bộ QHPK 1/2000 khu vực các tuyến kênh rạch cần sớm được lập, trình cấp thẩm 
quyền phê duyệt, theo hướng gia tăng và khai thác hiệu quả quỹ đất dọc kênh rạch, theo một số 
đề xuất như sau:

- Tùy theo điều kiện thực tế, xem xét điều chỉnh giảm phạm vi hành lang bảo vệ kênh rạch 
xuống mức tối thiểu, chỉ cần đảm bảo đủ rộng để xây dựng kè bờ chống sạt lở, dãy cây xanh 
cảnh quan, đường dạo, đường cho xe PCCC... để tăng tối đa quỹ đất sau di dời bồi thường, thu 
hút nhà đầu tư quan tâm khi tham gia đấu thầu thực hiện các dự án di dời nhà trên và ven kênh 
rạch phù hợp Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản 
lý hành lang bảo vệ nguồn nước và Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của Ủy 
ban nhân dân thành phố quy định về quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, suối, kênh rạch, 
mương và hồ công cộng (hành lang bảo vệ tuyến bờ Nam kênh Đôi đã được điều chỉnh giảm 
từ 30m còn 13m).

- Mở rộng biên thu hồi đất để gia tăng quỹ đất khai thác, kinh doanh sau khi thực hiện bồi 
thường, di dời. Việc mở rộng biên thu hồi đất có thể làm tăng quy mô dự án, tăng tổng vốn đầu 
tư, nhưng sẽ sàng lọc những nhà đầu tư không đủ năng lực, chỉ những nhà đầu tư thật sự có tiềm 
năng, tài chính đủ mạnh mới được đăng ký tham gia thực hiện dự án.

- Tăng độ nén tối đa về chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, quy mô dân số xung quanh và dọc 
các tuyến kênh rạch, như trục đường Phạm Thế Hiển - Trần Xuân Soạn dọc kênh Đôi - Tẻ (áp 
dụng như mô hình phát triển đô thị TOD - phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng, 
lấy đầu mối giao thông làm điểm tập trung dân cư, hình thành không gian đô thị xung quanh hệ 
thống giao thông công cộng hiện đại như đường sắt đô thị).

Thứ hai, về xử lý đất công xen cài trong các dự án di dời nhà trên và ven kênh rạch

Hầu hết các tuyến kênh rạch đều có một phần là đất công hoặc đất do Nhà nước trực tiếp 
quản lý (cơ sở mặt bằng nhà xưởng, đất đường giao thông, mương ao nước, diện tích chênh 
lệch do đo vẽ giấy chứng nhận và các phần diện tích đất chưa xác định...). Tuy nhiên, Luật Đất 
đai hiện nay chỉ quy định Nhà nước giao đất thông qua hình thức đấu giá đối với các trường 
hợp đất được thu hồi, sắp xếp lại (1); Trong khi đó, trong 09 hình thức xử lý nhà đất khi thực 
hiện sắp xếp lại theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP không quy định về hình thức đấu thầu. 
Nên việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án chỉ có thể thực hiện được trong 

1 Theo Điểm g, Khoản 1, Điều 118 Luật đất đai quy định: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức 
đấu giá quyền sử dụng đất trong các trường hợp: đất Nhà nước thu hồi do sắp xếp lại, xử lý trụ sở làm việc, cơ sở 
hoạt động sự nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh mà tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước
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trường hợp Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phê duyệt phương án sắp xếp lại, 
xử lý tài sản công là đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Khoản 9 Điều 7 Nghị định 
số 167/2017/NĐ-CP (được bổ sung tại Khoản 7 Điều 1 Nghị định số 67/2021/NĐ-CP) (2).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp 
thuận cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản 
công đối với phần diện tích đất công nằm xen cài trong khu đất dự kiến tổ chức thực hiện đấu 
thầu lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố tại Báo cáo số 
132/BC-UBND ngày 23/7/2022 (3).

Theo Thông báo 250/TB-VPCP ngày 17/8/2022 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp cùng các bộ ngành nghiên cứu hướng dẫn, 
giải quyết kiến nghị của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý IV/2022. Trường hợp được các Bộ 
ngành thống nhất và Thủ tướng Chính phủ đồng ý, việc thực hiện xã hội hóa đầu tư các dự án 
chỉnh trang đô thị mới có thể triển khai thực hiện được trong thời gian tới.

Thứ ba, đề xuất giải pháp cho tất cả các đối tượng là hộ gia đình đang có nhà trên và ven 
kênh rạch được thuê nhà ở xã hội (hoặc thuê mua, tùy khả năng) để người dân ổn định cuộc 
sống

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 35 của Luật Nhà ở, các dự án có thu hồi đất và giải tỏa 
nhà ở để xây dựng công trình khác được phép sử dụng nhà ở xã hội để bố trí tái định cư. Tuy 
nhiên, theo quy định tại Điều 49, 50, 51 của Luật Nhà ở về đối tượng, hình thức và điều kiện 
được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, khi nhà nước thực hiện di dời nhà trên và ven 
kênh rạch để chỉnh trang đô thị, chỉ có 02 nhóm đối tượng phù hợp, gồm:

- Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị (theo quy định của Thủ 
tướng Chính phủ), có đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú.

- Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy 
định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

Như vậy, không phải tất cả các đối tượng nhà trên kênh rạch đều đáp ứng đủ điều kiện 
được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; vì đa số các trường hợp này không có pháp lý, 
chủ quyền về nhà và đất nên chỉ được nhận tiền hỗ trợ đối với công trình, vật kiến trúc (thường 
rất ít) và không được bồi thường, không đủ điều kiện để được tái định cư, không có khả năng 
để thuê hoặc mua nhà; tiềm ẩn nguy cơ tái lấn chiếm sau khi đã chi tiêu hết số tiền hỗ trợ. Hiện 
nay, thành phố không có cơ sở pháp lý để hỗ trợ thêm và cũng chưa có chính sách, hình thức 
hỗ trợ hiệu quả nào khác.

2 () Theo Khoản 9 Điều 7 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP quy định 09 Hình thức xử lý nhà, đất khi 
thực hiện sắp xếp lại gồm: Giữ lại tiếp tục sử dụng; Thu hồi; Điều chuyển; Bán tài sản trên đất, chuyển 
nhượng quyền sử dụng đất; Chuyển mục đích sử dụng đất; Chuyển giao về địa phương để quản lý, xử 
lý; Tạm giữ lại tiếp tục sử dụng; Sử dụng nhà, đất để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu 
tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao; Hình thức khác do Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định.

3  Tài liệu phục vụ Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc với TPHCM về tình hình kinh tế - xã 
hội 06 tháng đầu năm 2022, kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 122/
TB-VPCP và một số kiến nghị, đề xuất
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Do đó, giải pháp đề xuất cho tất cả các đối tượng là hộ gia đình đang có nhà trên và ven 
kênh rạch được thuê nhà ở xã hội sẽ cải thiện và dần chấm dứt tình trạng tái lấn chiếm hành lang 
bảo vệ sông kênh rạch hậu di dời. Thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác di dời, 
giải tỏa các hộ dân đang sống trên và ven kênh, rạch và tổ chức lại cuộc sống dân cư tốt hơn, 
thực hiện chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh, rạch nhằm nâng cao phúc lợi xã hội và chất 
lượng cuộc sống của nhân dân.

Thứ tư, cho phép chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất đối với các chung cư cấp D 
có diện tích nhỏ, không kêu gọi được nhà đầu tư

Hiện nay có rất nhiều chung cư cũ diện tích nhỏ (<1.000m2, trong đó có các chung cư cấp 
D), không kêu gọi được nhà đầu tư do quy mô xây dựng mới không đủ lớn để nhà đầu tư có thể 
bố trí tái định cư cho các hộ dân và thu hồi vốn, không đảm bảo hiệu quả kinh tế khi xây dựng lại 
nhà chung cư. Đề xuất giải pháp thực hiện là Nhà nước trực tiếp tổ chức di dời, tháo dỡ chung cư 
và chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất nộp ngân sách.

Thứ năm, về thẩm quyền thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Thành phố đã ủy quyền, phân công đối với các nội dung phù hợp với chức năng quản 
lý Nhà nước ở địa phương cho Ủy ban nhân dân các quận và thành phố Thủ Đức như công 
tác kiểm định chất lượng chung cư; di dời, phá dỡ chung cư; xây dựng và phê duyệt kế hoạch 
cải tạo chung cư; công nhận chủ đầu tư và chấp thuận phương án bồi thường hỗ trợ tạm cư, 
tái định cư...

Thứ sáu, về việc tháo dỡ, xây dựng mới đối với các chung cư cũ không phải là cấp D

Thực tế hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều cụm chung cư có kết quả kiểm định 
là cấp C, chưa phải là cấp D (hư hỏng nặng, nguy hiểm). Tình trạng chung cư này đã hư hỏng, 
xuống cấp, nhếch nhác, gây mất cảnh quan đô thị, cần tháo dỡ để xây dựng mới, góp phần chỉnh 
trang đô thị. Nhưng theo khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 là phải được sự đồng 
thuận của tất cả 100% các chủ sở hữu nhà chung cư mới thực hiện được việc tháo dỡ, xây dựng 
mới. Tuy nhiên việc lấy ý kiến để người dân đồng thuận 100% là rất khó thực hiện và không 
khả thi. Trong khi theo quy hoạch thì các chung cư này phải được phá dỡ, để xây dựng mới. 

Kiến nghị Bộ Xây dựng có báo cáo Chính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, điều chỉnh 
khoản 3 Điều 110 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 về tỷ lệ đồng thuận của các chủ sở hữu tại Hội 
nghị nhà chung cư để lựa chọn chủ đầu tư đối với chung cư có kết luận kiểm định cấp C, cụ thể: 
“Nhà chung cư không thuộc diện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này nhưng được 70% 
các chủ sở hữu thống nhất phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư mới thông qua Hội nghị nhà 
chung cư”.

Thứ bảy, về bồi thường đối với phần diện tích nhà, đất Nhà nước chưa bán hóa giá

Bộ Xây dựng đã có Công văn số 2586/BXD-QLN ngày 14/7/2022 hướng dẫn đối với các 
dự án được triển khai trước Nghị định số 101/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì có thể thỏa 
thuận phương án bồi thường bằng tiền thay cho việc bồi thường bằng căn hộ đối với các căn hộ 
thuộc sở hữu Nhà nước. Tuy nhiên, thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh có một số dự án cải tạo, 
xây dựng lại nhà chung cư được triển khai sau thời điểm Nghị định số 101/2015/NĐ-CP của 
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Chính phủ có hiệu lực thi hành nhưng trong phương án bồi thường đã được cơ quan Nhà nước 
có thẩm quyền chấp thuận chưa có nội dung bồi thường đối với căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước.

Kiến nghị Bộ Xây dựng có hướng dẫn là đối với các dự án được triển khai sau Nghị định 
số 101/2015/NĐ-CP thì có được thỏa thuận bồi thường bằng tiền hay chỉ bồi thường bằng căn 
hộ đối với các căn hộ thuộc sở hữu Nhà nước.
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#MondeEnCommun

Phiên chuyên đề số 3: Công cụ và cơ chế để quản lý phát triển đô thị tốt hơn

« Quản lý phát triển đô thị tại Pháp để xây dựng
các đô thị có khả năng chống chịu, 
phục hồi trước biến đổi khí hậu»

Hervé CONAN, 
Giám đốc AFD Việt Nam.

Diễn đàn Đô thị Việt Nam
8/11/2022
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Phát triển đô thị trước những thách thức biến đổi khí hậu

Việt nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước
tác động của biến đổi khí hậu, đặc biệt do vị trí địa lý và đặc điểm khí
hậu
Pháp hiện cũng ghi nhận mức độ dễ bị tổn thương của quốc gia tăng
với nhiều đợt khô hạn và ngập lụt và tình trạng giật lùi của đường bờ
biển
► Trước tình trạng cường độ và tần suất của hiện tượng khí hậu này,

các địa phương và đô thị phải tổ chức sao cho có thể lường trước
một cách tốt nhất các rủi ro và quản lý sự phát triển của các hiện
tượng trên,

► Cách tiếp cận địa phương tổng hợp và trên phạm vi hợp lý, phải
cho phép hiểu rõ những thách thức khí hậu và môi trường, để
giúp cho các đô thị có tính chống chịu, phục hồi trước những rủi ro
thiên tai mà không hạn chế phát triển kinh tế.

► Quy hoạch đô thị và hợp tác nhể phối hợp chung tốt hơn các
công cụ và dịch vụ, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, tài nghuyên đất là
trọng tâm trong công tác quản lý phát triển đô thị hiệu quả..

01.
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Tạo điều kiện thành công cho quản trị địa phương và đô thị
hiệu quả trước những vấn đề khí hậu và môi trường

02.
► Tăng trưởng đô thị, dân số, giao thông và thách thức khí hậu cần có sự thay đổi phạm vi quy mô.
► Tại Pháp, một số luật phân cấp quản lý từ năm 1980 đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tập hợp các xã

thông qua hình thức liên xã, khuyến khích hợp tác để ứng phó với những thách thức phát triển đô thị
hoặc quản lý tài nguyên trên một phạm vi lãnh thổ hợp lý

Hợp tác ở phạm vi liên xã có thể cho phép :

Áp dụng kinh tế quy mô và tối ưu hóa chi tiêu
công

Giám tác động đô thị hóa lên môi trường (giảm
tiêu thụ đất và tài nguyên thiên nhiên)

Đầu tư vào những dự án quy hoạch chung hấp
dẫn hơn (ví dụ : dự án kinh tế có chất lượng, phù
hợp với thách thức về việc làm của địa phương)

Phát triển kinh nghiệm của các xã thông qua chia 
sẻ kỹ năng và kiến thức của từng xã ( ví dụ như về
thu thập và phân tích dữ liệu khí hậu)

Phát triển các chiến lược, tài liệu quy hoạch trên
một phạm vi lãnh thổ chung (đô thị, khí hậu, quản
lý rủi ro ngập lụt, giao thông, vv )
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► Quản trị cấp lưu vực cho phép, ví dụ như, quản lý
thống nhất và cân bằng về nguồn nước và rủi ro
ngập lụt

► Đây là phương pháp tiếp cận định hướng theo kết
quả, dựa trên cơ sở phạm vi địa lý của địa phương
hơn là ranh giới hành chính,

Ví dụ tổ chức liên xã để phát triển đô thị theo lãnh thổ có tính
chống chịu, phục hồi trước rủi ro ngập lụt:

Lãnh thổ của cộng đồng vùng Saint Omer

Tạo điều kiện thành công cho quản trị địa phương và đô thị
hiệu quả trước những vấn đề khí hậu và môi trường02.

Cộng đồng vùng Saint Omer, Pháp
 1 lãnh thổ 530km², bao gồm 53 xã và 110 000 dân
 3 sông/kênh, các khu vực ẩm rộng 3 500 ha, 700 km

đường thủy
 Cơ quan có thẩm quyền : chỉ một đơn vị quản lý phát

triển kinh tế, quy hoạch đô thị, nhà ở, cấp phép xây dựng,
quản lý các môi trường nước và phòng chống ngập lụt,
quản lý nước và xử lý rác thải, v.v…
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Các luật và định hướng quốc gia có thể tạo ra khuôn khổ cho sự
phát triển đô thị như thế nào?

 Luật về Khí hậu và tăng cường khả năng chống chịu & phục hồi (2021) nhằm điều
chỉnh các quy định về đô thị hóa cho phù hợp với yêu cầu hạn chế phát triển đô thị
dàn trải à bảo vệ các hệ sinh thái. Mục tiêu : i) hạn chế cứng hóa nên đất trong 10 năm ;
ii) phát huy giá trị của « tự nhiên trong đô thị », tạo thuận lợi cho việc tăng mật độ đô thị tập
trung thay vì đô thị dàn trải, sử dụng các nhà còn trống và các tòa nhà cũ bị bỏ hoang,
v.v…

 Luật về đa dạng sinh thái (2018) nhằm hạn chế đô thị dàn trải và tạo thuận lợi cho sự
hình thành các khu vực sinh thái kết nối. Luật này có quy định về Kế hoạch Quốc gia
« đạt tỷ lệ cứng hóa nền đất 0% vào năm 2050 » nhằm đạt mức sử dụng không gian tự
nhiên hàng năm bằng 0 thông qua i) tăng cường mật độ, ii) khôi phục tự nhiên ở các khu
vực đã bị cứng hóa.

 Ở các vùng lãnh thổ ven biển, luật duyên hải (1986) đặt mục tiêu bảo vệ dải bờ biển
để tránh phát triển đô thị thiếu kiểm soát. Theo đó, luật này quy định phạm vi chỉ giới «
dải 100m » : không cho phép xây dựng trên môt dải rộng 100m kể từ bờ biển. Một cơ
quan Nhà nước phụ trách bảo vệ vùng duyên hải đã được thành lập vào năm 1975,
với chức năng đại diện cho Nhà nước để thu hồi/mua lại các diện tích đất ven biển bị đe
dọa bởi đô thị hóa hoặc bị xuống cấp.

03.
► Sự tăng cường khả năng chống chịu & phục hồi của đô thị đòi hỏi các cơ quan Chính quyền phải quản lý đất

đai theo một khuôn khổ nghiêm ngặt hơn, với những công cụ pháp chế cả về mặt quy hoạch chiến lược cũng 
như về đô thị hóa và áp dụng trong thực tiễn đô thị hóa

► Ở Pháp, ở cấp quốc gia, có nhiều luật và công cụ về quản lý đất đai được đề ra với mục tiêu hạn chế phát triển
đô thị dàn trải
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 Quy hoạch thống nhất khu vực (SCOT) : tài liệu quy hoạch chiến lược dài hạn
(khoảng 20 năm) cho phép bảo vệ quỹ đất có thể xây dựng, đồng thời xác định
những khu vực không thể xây dựng dài hạn trong khu vực, và dự báo/chuẩn bị
trước cho những tác động của biến đổi khí hậu và các quá trình chuyển dịch sinh thái,
năng lượng, dân số. SCOT có phạm vi áp dụng ở cấp độ một vùng đô thị, một khu vực
dân cư lớn hoặc một khu vực phát triển việc làm.

 Quyền Ưu tiên mua đất đô thị (DPU) : công cụ chính của chính quyền địa phương
để quy định các hoạt động quy hoạch trên các công trình đã xây từ trước đó.
Quyền này được dành cho các xã và cho phép chính quyền có thể được ưu tiên thay
cho một bên mua tư nhân trong việc mua một bất động sản nào đó đang được chào
bán, để thực hiện một dự án quy hoạch vì lợi ích Nhà nước hoặc cộng đồng.

Các luật và định hướng quốc gia có thể tạo ra khuôn khổ cho sự
phát triển đô thị như thế nào?03.

► Ở cấp độ chính quyền địa phương, chống lại những rủi ro khí hậu và hình
thành các vùng lãnh thổ có sức chống chịu & phục hồi là những yêu cầu ở
mọi cấp chính quyền.

► Như vậy, khung pháp lý quốc gia và quy hoạch lãnh thổ địa phương gắn
kết chặt chẽ với nhau thông qua sự kết hợp đồng bộ giữa các văn bản
pháp lý và các công cụ quy hoạch

Chiến lược quốc gia quản lý ngập lụt

Chỉ thị châu Âu về ngập lụt
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Các luật và định hướng quốc gia có thể tạo ra khuôn khổ cho sự
phát triển đô thị như thế nào?03.

► Trong hoạt động thực tiễn, khuôn khổ do chính quyền áp dụng cho sự quy hoạch đô thị bền
vững sẽ được triển khai qua các cơ quan Nhà nước phụ trách quy hoạch hoặc các công ty quy
hoạch :

 Các cơ quan Nhà nước phụ trách quy hoạch (EPA) : là công cụ quản trị chiến lược
các vùng lãnh thổ, các EPA có mục tiêu hoạt động là tạo thuận lợi cho quy hoạch và
phát triển bền vững các vùng lãnh thổ có tính chất quan trọng với lợi ích quốc gia.
Với Hội đồng quản trị bao gồm các đại diện của Nhà nước và chính quyền địa
phương cùng các nhân vật có vai trò quan trọng, EPA sẽ xác định chiến lược chung
về quy hoạch đô thị và triển khai thực tế trên vùng lãnh thổ.

 Các công ty kinh tế kết hợp (SEM) hoặc các doanh nghiệp Nhà nước ở địa phương
(SPL) : các chính quyền địa phương và sự kết hợp các cấp chính quyền này (theo
hình thức cộng đồng đô thị, vùng dân cư, liên xã...) có những công cụ thực sự hữu
hiệu để triển khai thành công các dự án quy hoạch của mình, như SEM (công ty với sự
tham gia vốn của Nhà nước cùng với đối tác tư nhân) hoặc SPL (vốn Nhà nước). Các
SEM cho phép có sự chia sẻ rủi ro với các cổ đông tư nhân và làm phong phú thêm
phương thức làm việc của các chính quyền địa phương qua những trao đổi với các cổ
đông tư nhân. Là cổ đông chi phối, Nhà nước vẫn kiểm soát được các hoạt động của
SEM

Ví dụ : EPA Marne tập hợp hơn :
 44 xã trên diện tích 293km².
 700 000 dân
 40 dự án quy hoạch công cộng
 47 000 doanh nghiệp
 300 000 việc làm
 Xây dựng 2 500 nhà ở trong mỗi giai đoạn 3 năm
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Ví dụ về một cơ quan Nhà nước phụ trách phát triển đô thị trên một
vùng lãnh thổ bị đe dọa bởi ngập lụt và sức ép đô thị

Được dự kiến triển khai trong vòng 30 năm, 
Chương trình lợi ích quốc gia Ecovallée (thung lũng
sinh thái) bao gồm 8 dự án ưu tiên.

EPA Nice Ecovallée là cơ quan phụ trách triển khai
các dự án này

Chương trình này đáp ứng một mục tiêu lớn được 
chia sẻ giữa Nhà nước và chính quyền địa 
phương :

i) Quy hoạch bền vững một vùng lãnh thổ chiến
lược nhưng bị đe dọa bởi nhiều nguy cơ tự
nhiên (ngập lụt, dịch chuyển nền đất, hỏa hoạn)

ii) Hỗ trợ cho sự phát triển đô thị hài hòa với
môi trường
ii) Kích thích sự phát triển kinh tế xã hội năng
động ở trên toàn vùng lãnh thổ đô thị liên quan

03.
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Tập trung vào các đơn vị nhà nước/tư nhân (SEM) phụ trách phát triển đô thị cho chính quyền
địa phương

 Đối với loại hình dự án nào ? Hoạt động quy hoạch,
xây dựng hoặc khai thác dịch vụ công có yếu tố công
nghiệp hoặc thương mại cũng như toàn bộ các hoạt
động công ích chung

 Ai nắm giữ vốn? Phần lớn là vốn nhà nước nhưng
được giới hạn ở mức trần 85%. Tối thiểu 2 cổ đông
trong đó ít nhất cómột tư cách pháp nhân là tư nhân

 Phạm vi nào? : không có giới hạn về phạm vi lãnh
thổ. Công ty Kinh tế kết hợp (SEM) có thể hoạt động
ở nhiều địa phương khác nhau

 Như thế nào ? Các dân biểu sẽ giữ hơn một nửa
quyền biểu quyết trong tổ chức công này và được
bảo vệ về pháp lý

 Cơ chế kiểm tra kiểm soát nào ? Chính quyền chịu
trách nhiệm triển khai dự án, phù hợp với quy hoạch
và quy định pháp luật vềmôi trường

 Khuôn khổ pháp lý ? Luật đô thị, luật xây dựng, luật
về tổ chức chính quyền, luậtmôi trường

03.
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► Hỗ trợ chuyển đổi mô hình phát triển đô thị nhằm ứng phó với những thách thức
khí hậu

 Tại Việt Nam, mô hình phát triển đô thị hiện nay khuyến khích mở rộng đô thị gắn với phân bổ của
Nhà nước dành cho tăng trưởng cơ sở hạ tầng đô thị.

 Mô hình này kéo theo tình trạng cứng hóa nền đất nghiêm trọng và thường không gắn với các rủi
ro về biến đổi khí hậu (quy hoạch khu chịu ngập, ven biển,... vv)

 Do vậy, sẽ cần phải thay đổi phương thức thông qua việc phê chuẩn các quy hoạch tổng thể
trong đó lồng ghép các rủi ro môi trường và khí hậu cũng như những rủi ro của từng địa
phương có liên quan

04. Triển vọng. AFD tại Việt Nam

Với Bộ Xây dựng, Cục Phát triển đô thị, và Bộ Tài nguyên & Môi trường và các tỉnh :
 Xung quanh nghị quyết số 06 và các quyết định đi kèm (số 84 và số 438), với mục tiêu hoàn thiện

xây dựng các quy định mới sẽ áp dụng (với chỉ tiêu đánh giá) cho phát triển đô thị bền vững và
đô thị có khả năng chống chịu, phục hồi trước biến đổi khí hậu

 Phát triển mô hình hóa đô thị và công cụ kỹ thuật số nhằm hỗ trợ các đô thị trong xây dựng
chính sách thích ứng : xây dựng dữ liệu địa phương nhằm đưa ra các giải pháp ứng phó phù hợp
với thách thức địa phương

 Tổ chức chùm hội thảo về « quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững các đô thị
Việt Nam» ( khu vực miền núi, khu vực duyên hải và đồng bằng) – phiên đầu tiên dự kiến sẽ diễn
ra vào tháng 12/2022.

► Xây dựng đối thoại chính sách công với các cơ quan Việt Nam
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XIN CẢM ƠN

AGENCE FRANÇAISE 
DE DÉVELOPPEMENT
#MondeEnCommun

Pictos : flaticon.com/Freepik, Vector Market, Gregor Cresnar, 
Madebyolivier, Pixel Buddha 
Photos © : Bénédicte Desrus (cover), agrobanco, Didier 
Gentilhomme, Eric Binson & Lidwine Maltête, SMTU, AFD, Anne 
Mimault, Zaid Assaf, Pierre Terdjman, Benjamin Petit, Clément 
Tardif
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Southeast Asia 
Viet Nam Resident Mission & 
Urban Development & Water Division

Policies for urban 
development in 
Viet Nam

Investing in Livable Cities 
for Poverty Alleviation 

November 2022

Ho Chi Minh City, Viet Nam. Photo Credit: Ashim D’Silva, Unsplash.

2

Vietnam is rapidly urbanizing…

37%
Urban

63%
Rural

Sources: World Bank WDI: Population estimates and projections.

36 million
Vietnamese lived in cities

41%
Urban

59%
Rural

41 million
Vietnamese will live in cities

44%
Urban

56%
Rural

46 million
Vietnamese will live in cities

2020 2025 2030
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9

Urban Development: Our Portfolio (Lending Program)

10

Urban Development: Our Portfolio (Non-lending Program)
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11

Sustainable 
Tourism

Urban Development: Our Interests

Urban Roads & 
Transport

Flood Risk 
Management

Wastewater & 
Sanitation

Solid Waste 
Management

Water 
Resilience

12

ADB Strategy 2030

Tackling climate 
change, building 
climate and disaster 
resilience and 
enhancing 
environmental 
sustainability

Making cities 
more livable

Addressing 
remaining
poverty and 
reducing
inequalities

Aligned with Government’s 2021-2025 Priorities 
ADB Vietnam Country 
Partnership Strategy

2023-2026

Vietnam 
SEDP Key Missions 

2021-2025

Vietnam 
SEDP Key Measures 

2021-2025

Vietnam 
SEDP Goals 
2021-2025

Improving environmental 
sustainability and climate
change response

Promoting job creation 
and competitiveness

Cross-cutting priorities for 
pandemic recovery

Improving the 
Environment, Enhancing 
Disaster Resilience and 
Climate Change

Strengthening 
Infrastructure to Support 
Economic Development and 
Basic Services

Strengthening Economic 
Resilience for Quality and 
Equitable Growth

Increasing provision of 
access to housing and 
adequate, safe and 
affordable housing
infrastructure:
• Improved proper and safe 

settlement 
infrastructure services 
through a smart living 
approach

• Fulfillment of livable 
housing needs

90% of Urban Population w/ 
Access to Drinking Water 
through Centralized System

87% Solid Waste 
Collection and Treatment in 
Urban Areas 

91% Industrial Zones w/ 
Centralized Wastewater 
Treatment System

42% Forest Coverage

1-1.5% Poverty Reduction 
(Multidimensional 
Poverty Line)

15-25% of Urbanized Area 
Comprised of Urban Roads

Sources: Asian Development Bank; Vietnam National Assembly.
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13

Topics for discussion

• Policy and regulatory landscape:

• What incentives are in place (for developers, for residents, for government)?

• If not – “policy housekeeping” – clear up, simplify, remove ambiguity and 
contradictions to allow action and decisions.

• Legal review, consultations with a wide range of stakeholders – formally and 
informally – followed by regulatory recommendations

14

Topics for discussion

• Policy and regulatory landscape:

• Cost norms and technical standards

• Need to be brought up to date and made context specific – not “one size fits 
all”.

• E.g Water sensitive urban design and nature-based solutions – Currently 
difficult or impossible for public sector to procure and implement, despite cost 
savings and benefits
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15

Water Sensitive Urban Design

16

Topics for discussion

• Use digital technologies for planning

• GIS and 3D city models

• Sophisticated indicators for livability e.g.
• Distance to nearest green space
• Air quality (monitored real time)
• Number of people per area of nearby green space
• Modelled commute times
• Modelled pressure on services (schools, child-care)
• Smart traffic and transport modelling
• Modelled urban heat island effects
• Transparency – use digital technology to make information public and 

easily accessible
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17

Energy Efficiency

• ADB and GEF supporting energy efficiency initiatives

Public Street lighting in Viet Nam is dominated by conventional lights 
(70%) representing ~60% energy saving potential

Approach/ Design: 
• Currently implementing $2m GEF funded Grant smart lighting project in 

Ha Giang City
• Planned pilot (Grant funded) smart lighting project in Hoi An.
• Planned Smart and Energy Efficient City Project in Can Tho, Da Nang, 

Hai Phong, Lam Dong, Quang Nam, and Quang Ninh includes
• ODA Investment Proposals prepared for around $156 million investment 

for smart public lighting and public building retrofitting, which can lead to 
1.32 million tons CO2 reduction and $245 million cost saving and 
revenue generation over the next 10 years. 

Alexander Nash
Urban Development Specialist
anash@adb.org

Hyunjung Lee 
Senior Energy Economist
hjlee@adb.org

Ha Tinh Province, Viet Nam. Photo Credit: Vo Danh, Unsplash.

For more information, please contact:

Xin Cảm Ơn

Investing in Livable Cities 
for Poverty Alleviation 
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16 tháng 11 năm 2022, Hà Nội, Việt Nam
HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022 National Urban Summit

16 tháng 11, 2022

Kinh nghiệm và Tóm tắt 
chính sách phát triển thành 

phố thông minh và tăng 
trưởng xanh ở Hàn Quốc
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Sự thông minh của thành phố là gì?
Dân cư có thể sống và làm việc trong thành phố
dựa trên Thành phố mạnh mẽ và tự tin
tùy thuộc vào

- Cơ sở hạ tầng vững chắc về rủi ro khí hậu-
- Tự tin về tính bền vững của môi trường
- Giao thông Công cộng Tốt, An toàn & Hiệu quả… .v.v

Việt Nam

Việt Nam 40%

Trung Quốc 
50-60%

Hàn Quốc
80-90%

Giai đoạn 1: Phát triển cơ sở hạ 
tầng Trung tâm điều hành an ninh 
(SOC) tại các khu vực đô thị

Giai đoạn 2: Gia tăng và sự tăng 
vọt dân số di cư vào trung tâm 
thành phố

Giai đoạn 3: Cơ sở hạ tầng 
đô thị xuống cấp và sự đến 
gần khủng hoảng biến đổi 
khí hậu

giai đoạn 1: Hạ 
tầng  Trung tâm 
điều hành an ninh,  
và phát triển

giai đoạn 2: 
Sự tăng vọt 
của dân số 
trong đô thị

Trung 
Q
u
ố
c

giai đoạn 3: Sự
xuống cấp cơ
sở hạ tầng đô 
thị

Hàn Quốc

• Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu
• Tăng cường an toàn dữ liệu, dữ

liệu về sử dụng năng lượng

• Thương mại hoá tính linh hoạt
trong tương lai

• Phát triển nó như một ngành
công nghiệp cốt lõi trong tương
lai

Phát triển đô thị

• Trung hòa carbon được thực
hiện cùng nhau bởi khu vực và
người dân

Tăng trưởng đô thị, Sự linh hoạt trong quản lý, Nền tảng kỹ thuật số và Trung hoà carbon

Trung hoà Carbon
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Một số khuyến nghị thúc đẩy 
quản lý đô thị và tăng trưởng 

xanh ở Việt Nam

6 CHỈ SỐ CỐT LÕI & 

Di chuyển

An toàn & 
Con người

Sinh sống

Môi 
trường&

Năng 
lượng

Văn hoá

Kinh tế

● Đi theo một chiến lược tổng thể cùng với 6 Chỉ số cốt lõi; là con đường để trở thành một thành phố thông minh thực sự
● Phân loại các trường hợp chính sách như các thành phố thí điểm quốc gia thành 6 lĩnh vực (di chuyển, an toàn, sinh sống,
môi trường và năng lượng, văn hóa, v.v.) và tạo thư viện Dịch vụ

2.1 CÁC CHỈ SỐ VỀ THÀNH PHỐ THÔNG MINH & Dịch vụ Cơ bản

Tham khảo : (1) MOLIT, trang chủ Hàn Quốc(2) https://www.beesmart.city/en/smart-city-indicators
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'Dịch vụ chuyên biệt' xem xét các đặc điểm của các khu vực 
● Các dịch vụ chuyên biệt có tính đến các đặc điểm của vùng được phát triển trong sáu lĩnh vực.
● Điểm bổ sung cho sự tham gia của người dân địa phương và đề xuất từ các doanh nghiệp địa phương
● Cập nhật thư viện dịch vụ thông qua đánh giá hiệu suất (sự hài lòng của dịch vụ, v.v.) theo sự phát triển của công nghệ

2.2 Dịch vụ chuyên biệt

Di chuyển

An toàn & 
Con người

Sinh sống

Môi 
trường&

Năng 
lượng

Văn hoá

Kinh tế

Đề xuất phát triển Thành phố
thông minh và Tăng trưởng 

xanh ở Việt Nam

Kinh nghiệm và Tóm tắt chính 
sách phát triển thành phố 

thông minh và tăng trưởng 
xanh ở Hàn Quốc
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Lý thuyết Ekistics
bởi C. A. Doxiadis (1942)

Các giai đoạn tăng trưởng đô thị bởi Van den Berg et al. (Năm 1982)

Urban Growth (Tăng trưởng đô thị), Mass Trasit (Phương tiện công cộng), Systems Dynamic (Hệ thống 
động), Networks (Mạng lưới), Settlements(Định cư)

Tham khảo 1: Thành phố thông minh - Hyundai Motor Group TECH

Các thành phố hiện tại: đối mặt với những hạn chế về tắc nghẽn đường bộ, an toàn và các vấn đề môi 
trường
Các thành phố trong tương lai: phát triển thành các khu vực thông minh bằng cách sử dụng tính di 
động trong tương lai như UAM (Di chuyển trên không trong đô thị) và tàu tự động

Các hành lang công nghệ cao

Cộng đồng phần 
mềm Các 

trường 
đại học

Y tế và 
Sức khoẻ

Các khu tổ hợp để làm 
khu hậu cần xanh

UAM &
Trung tâm di động

Đi bộ và 
đ
i
x
e
đ
ạ
p

Đường dành riêng cho tàu  tự độngTài liệu tham khảo: Hội nghị Hợp 
lý hóa Hệ thống Giao thông Châu 
Âu (1972) ,, Cơ giới hóa đô thị
trong phạm vi 5-18km gây ra các 
vấn đề về giao thông và môi 
trường hiện đại Cần phải có các 
biện pháp đối phó và cách mạng 
hóa các phương tiện Giao thông 
Xanh an toàn.

Siêu trung tâm

Giữa trung tâm thành phố và trung tâm phụ của nó

Trung tâm phụ

Thành phố sinh sống

Trung tâm giao 
dịch CNTT
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Bãi hạ cánh cho UAM
(Di chuyển trên không 

trong đô thị)

Khu vực ưu tiên dành cho 
người đi bộ & Phương tiện cá 
nhân ở CBD (Khu kinh doanh 

thương mại)

PM (Phương tiện Cá nhân)
& Vận tải nhanh theo chu 

kỳ điện tử

- Một bãi hạ cánh cho UAM (Di chuyển trên không trong đô thị) được sắp xếp ở trung tâm của Siêu trung 
tâm,

- UAM (Di chuyển trên không trong đô thị) cho “cách trung tâm Siêu trung tâm hơn 5km”, 
- Phương tiện cá nhân và đạp xe cho “1-5km”, 
- Khu ưu tiên Giao thông Xanh “Khu vực trung tâm thành phố trong vòng 1km”, 
- Khu vực dành riêng cho người đi bộ ở “Khu trung tâm trong vòng 400m”

BTX(Xe buýt tốc hành) GTX(Tàu tốc hành)MTC(Trung tâm trung chuyển đô thị)

Tài chính tư nhân Quỹ công+ tài chính 
tư nhân

Quỹ công+ tài chính 
tư nhân
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Thành 
phố

tương lai

Thành 
phố

tương lai

Thành 
phố

tương lai

Thành phố sinh sống: Nếu ô tô, xe đạp 
điện và mọi người có thể giao tiếp, thì 

tai nạn có thể tránh được

Nhà máy điện pin nhiên liệu hydrogenTạo hydrogen xanh Xe hydogen

Tòa nhà Năng lượng-Độc lập (Ngôi nhà không tiêu thụ năng lượng)

2017년 12월부터 2021년 12월까
지 태양광발전량과 지열시스템 전
체소비량을 대조한 결과 태양광발
전량은 총 170만5,079kWh, 지열
히트펌프 및 전체시스템 전력소비
량은 129만2,492kWh여서 충당률
131.9%를 기록했다.
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Tham khảo và bình luận: Phiên bản cập nhật của đơn vị Clarence Perry, được hiển 
thị trong cuốn sách năm 2008 của Doug Farr, Chủ nghĩa đô thị bền vững (Farr 
2008). Sự tách biệt giữa công dân với mục đích sử dụng thương mại đã bị xóa bỏ

Trung tâm thành phố nơi có không gian công cộng an toàn và thuận tiện
Đường phố tiếp nhận sự đổi mới công nghệ một cách thông minh
Mạng lưới thành phố kết nối thuận tiện Từ trung tâm thành phố Đến tất cả các khu vực của thành phố
Mạng lưới hậu cần giao hàng nhanh chóng, không ồn ào, an toàn và thuận tiện

Bãi hạ cánh cho 
UAM

(Di chuyển trên 
không trong đô thị)
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Không gian đô thị ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu và trung hòa các-bon

Không gian đô thị thông minh sinh thái
Cơ sở hạ tầng không gian mở thoải mái hơn về mặt kinh tế (thiết kế đô thị sau Corona 19)

Tự do hơn về mặt kinh tế, 
thoải mái hơn, và cơ sở hạ

tầng không gian mở an toàn 
cho việc đi bộ

Trung tâm điều hành thông minh (IOC)& Công ty dữ liệu quốc tế (IDC) để đổi mới nền kinh tế dữ liệu

Một số khuyến nghị thúc 
đẩy quản lý đô thị và tăng 
trưởng xanh ở Việt Nam
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Xây dựng Thành phố Thông minh Vận hành Thành phố Thông minhQuy hoạch Thành phố Thông minh

Chỉ số Chứng minh Thành phố Thông minh

스마트시티통합플랫
폼

스마트시티3D 모델

모빌리티/교통데이터

기상/기후/상공데이
터

Quy trình lập kế hoạch động ngoài những kế hoạch không thay đổi Để đáp ứng với sự phát triển của Công nghệ & Xã hội tương 
lai

Chia sẻ vai trò 
Giữa

các thành phố
liê
n 

kế
t.

Khu vực thông minh: Giải quyết các vấn đề của thành phố đô 
thị thông qua chia sẻ cơ sở hạ tầng và thông tin

Thành phố
A: Sản xuất 
hydro xanh 
từ gió biển

Thành phố
B: Vận hành 
và chia sẻ
trung tâm 

công nghiệp 
tri thức

Thành phố
C: Trung 

tâm Nông 
nghiệp và 
Thủy sản, 
Trang trại 

Thông minh

Thành phố
D: Hoạt 

động của 
Trung tâm 
khám bệnh 

từ xa

Thành phố E: 
nhà máy xử
lý chất thải 
rắn, giải trí 
và năng 
lượng

Trung tâm tích hợp khu vực thông 
minh

Thành phố 
ven biển

Thành phố 
Đại học

Nông thôn 
ngoại ô

Siêu thành 
phố

Hướng gió

Trung tâm trí tuệ 
nhân tạo (AI)

Nền tảng dữ 
liệu
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Phân loại của mô hình tài trợ

Mô hình tài trợ công Mô hình tài trợ tư

Tình 
trạng

• Mô hình đầu tư tư nhân 
được áp dụng khi tính 
khả thi trong kinh doanh 
rõ ràng theo quan điểm 
của doanh nghiệp.

• Nói cách khác, đó là 
trường hợp chi phí bảo trì 
dịch vụ sau khi hoàn 
thành dự án có thể được 
trang trải cho hoạt động 
kinh doanh.

• bãi đậu xe công cộng, 
trung tâm hậu cần sinh 
hoạt, trung tâm RE100, 
hệ thống chia sẻ xe đạp 
điện, v.v.

Tình 
trạng

• Mô hình quỹ đại 
chúng được áp dụng

• khi tính chất công cao 
nhưng giá trị doanh 
nghiệp lại thấp.

• Hệ thống camera 
quan sát để phòng 
chống tội phạm hoặc 
quản lý giao thông

Xây dựng bãi đậu xe công cộng để giải tỏa "căng thẳng khi đậu xe"

‘Mỗi bãi đậu xe có giá 100 triệu 
won. Hơn 10 chỗ đỗ xe mà mỗi Rô 
bốt đậu xe có thể được vận hành.

(loại bình thường) (loại mới dựa trên rô bốt)

-Bài học nghiên cứu-

Rô bốt đậu xe (thành 
phố BUCHEON)

Tăng 150% 
diện tích đậu 

xe
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Việc xây dựng trung tâm hậu cần sử dụng Không gian không sử dụng của đô thị

Nếu sử dụng các không gian không 
sử dụng như cửa hàng trên đường 
cao tốc, chi phí ban đầu nhỏ và lợi 
nhuận hoạt động cao.

-Bài học nghiên cứu-

Xin cảm ơn

Thứ con người cần không phải là Xã hội không tưởng mà là Sự đúng vị trí (C.A. Doxiadis, 1942), 
Một thành phố thực sự làm hài lòng những công dân thực sự (Baik Nam Cheol, 2022)

* Dự án nhà ở công cộng pruitt-igoe, 
st.louis, missouri, Hoa Kỳ, 1950-1954. (bị phá 
dỡ 1972 ~ 1976) * kiến trúc sư. minoru 
yamasaki
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Chương trình phát triển đô thị thông minh
thích ứng với biến đổi khí hậu trên thế
giới và tiềm năng triển khai tại Việt Nam

THÁNG 11 NĂM 2022

1

1. Bối cảnh và phương pháp tiếp cận để xây dựng đô thị 

thích ứng với BĐKH

2. Chương trình ĐTTM thích ứng với BĐKH 

A. Tổng quan về chương trình

B. Lập kế hoạch cho phát triển đô thị thích ứng với BĐKH

C. Cấp vốn cho phát triển đô thị thích ứng với BĐKH 

3. Cơ cấu chương trình tại Việt Nam
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2

Để thúc đẩy tính bền vững lâu dài về kinh
tế, xã hội và tài nguyên bằng cách bảo vệ
lợi ích thu được từ các hoạt động phát triển
hiện tại cho các thế hệ mai sau

Khả năng chống chịu của đô thị với biến đổi
khí hậu (BĐKH) tốt hơn sẽ nâng cao năng 
lực của chính quyền thành phố để giúp các 
hộ gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp 
quản lý và tránh được những cú sốc và căng 
thẳng, đồng thời gia tăng tốc độ phát triển 
các-bon thấp và tăng trưởng xanh

Vì sao nên đầu tư vào
khả năng chống chịu
của đô thị với BĐKH?

©
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Áp dụng cách tiếp 
cận đổi mới, 
Chương trình đô thị 
thông minh được 
thiết kế để tạo điều 
kiện cho các thành 
phố đầu tư vào nâng 
cao khả năng thích 
ứng với BĐKH

NHTG hỗ trợ kết nối thành phố với một hệ thống hỗ trợ kỹ 
thuật toàn cầu bao gồm chuyên gia trong các lĩnh vực đa 
dạng để tích hợp BĐKH và rủi ro thiên tai vào kế hoạch đầu 
tư và tiếp cận nguồn tài chính cần thiết để đầu tư thành công 
vào đô thị thông minh thích ứng với BĐKH. 

Hỗ trợ thành phố giải quyết các thách thức cấp bách thông 
qua việc tập trung vào các ưu tiên tích hợp, liên ngành, 
được định hướng bởi không gian nhằm ắm bắt được tương 
tác giữa môi trường tự nhiên và môi trường xây dựng thay 
vì phải cân nhắc chọn lựa nhu cầu cạnh tranh giữa các 
ngành

3
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Phản ứng
để chủ động

Từ một chiều
đến đa chiều

Tìm hiểu môi trường
tự nhiên & xây dựng

Chương trình ĐTTM thích ứng với BĐKH tạo điều kiện để tìm kiếm và triển khai các giải 
pháp lập kế hoạch tài chính và kỹ thuật trong dài hạn một cách toàn diện hơn đồng thời 
cũng hỗ trợ xây dựng các dự án khả thi nhằm nâng cao khả năng thích ứng với BĐKH

• Thiết kế các dự án đầu tư với dự 
kiến về thời điểm và cách thức 
xảy ra của các cú sốc

• Thiết kế kỹ thuật dựa trên các 
kịch bản khí hậu trong tương lai

• Áp dụng góc nhìn đa
ngành để quản lý rủi ro
trong một hệ thống đô
thị phức tạp

• Tích hợp các giải pháp
không gian địa lý và công
nghệ sáng tạo để tối đa
hóa giá trị đất và lên kế
hoạch nâng cao khả năng
thích ứng của đô thị

4

5

Lập kế
hoạch Cấp vốn

Chương trình ĐTTM thích ứng với BĐKH được xây dựng dựa trên hai hợp phần 
chính, hình thức và mức độ của hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào điều kiện môi trường 
thuận lợi của từng thành phố 

• Tại thành phố có điều kiện thuận 
lợi : hỗ trợ phát triển, cải thiện dữ 
liệu và các nền tảng tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc lập kế hoạch 
không gian được cung cấp thông 
tin về rủi ro. Vì dụ: Durban

• Tại thành phố điều kiện ít thuận 
lợi hơn: Khuyến khích các thành 
phố tìm hiểu về các rủi ro (Ví dụ: 
thông qua công cụ Quét khả năng 
chống chịu của đô thị với BĐKH) và 
hỗ trợ thành phố tìm kiếm các giải 
pháp không gian cho các vấn đề 
liên quan đến thích ứng với 
BĐKH. Ví dụ: Blantyre

• Tại thành phố có điều kiện 
thuận lợi : Hỗ trợ thành phố thu 
hút đầu tư từ khu vực tư nhân
để bổ sung cho nguồn vốn từ 
NHTG. Vi dụ: Montevideo

• Tại thành phố có điều kiện ít 
thuận lợi hơn: Hỗ trợ  thành phố 
huy động vốn bằng cách kết nối 
các dự án với các cơ sở chuẩn 
bị dự án và/hoặc các nguồn 
viện trợ không hoàn lại, cũng 
như các tổ chức tài chính quốc 
tế để bổ sung cho nguồn vốn từ 
NHTG. Ví dụ: Mogadishu

Điều kiện môi trường: Thuận lợi Trung bình Khó khăn
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6

1. Bối cảnh và phương pháp tiếp cận để xây dựng đô thị 

thích ứng với BĐKH

2. Chương trình ĐTTM thích ứng với BĐKH 

A. Tổng quan về chương trình

B. Lập kế hoạch cho phát triển đô thị thích ứng với BĐKH

C. Cấp vốn cho phát triển đô thị thích ứng với BĐKH 

3. Cơ cấu chương trình tại Việt Nam

7

Mục tiêu của
Chương trình

Tạo điều kiện phát triển các đô
thị bền vững, có khả năng
thích ứng với biến đổi khí hậu

Hỗ trợ các đô thị bằng cách sử dụng các công cụ phân tích
dựa vào dữ liệu để cung cấp thông tin đầu vào cho việc xác
định và sắp xếp thứ tự ưu tiên của các đầu tư cho đô thị
thông minh thích ứng với BĐKH

Hỗ trợ các đô thị xây dựng khung chính sách, 
cơ chế, công cụ lập kế hoạch và quản lý để
phát triển đô thị bền vững

Trang bị cho các bên liên quan trong nước và
địa phương về chuyên môn kỹ thuật, nâng cao
năng lực và hỗ trợ tài chính để tạo ra một
chiến lược đầu tư khả thi cho phát triển
thích ứng với BĐKH
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8

Vai trò và trách nhiệm  

Bộ Xây dựng: chịu trách nhiệm quản lý tổng thể và
thực hiện Chương trình

Ngân hàng thế giới: chịu trách
nhiệm hỗ trợ Bộ XD trong việc triển
khai thực hiện Chương trình

Thành phố tham gia: chịu trách
nhiệm xây dựng và thực hiện dự

án phát triển đô thị thông minh 
thích ứng với BĐKH

BỘ XÂY DỰNG

Chương trình
phát triển đô thị thông

minh thích ứng với biến
đổi khí hậu

9

1. Bối cảnh và phương pháp tiếp cận để xây dựng đô thị 

thích ứng với BĐKH

2. Chương trình ĐTTM thích ứng với BĐKH 

A. Tổng quan về chương trình

B. Lập kế hoạch cho phát triển đô thị thích ứng với BĐKH

C. Cấp vốn cho phát triển đô thị thích ứng với BĐKH 

3. Cơ cấu chương trình tại Việt Nam
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10

Tại sao Là gì Như thế nào
• Các thành phố phải đối mặt với 

nhiều thách thức phức tạp, đa 
lĩnh vực và phụ thuộc lẫn nhau 

• Tác động của rủi ro khí hậu và 
thảm hoạ thiên tai ở các thành 
phố phải được giải quyết thông 
qua cách tiếp cận đa ngành 
nhằm khắc phục các vấn đề 
hiện có cũng như hỗ trợ phát 
triển đô thị thích ứng một cách 
hiệu quả

• Áp dụng các phương pháp 
tích hợp, được cung cấp 
thông tin về không gian, nắm 
bắt được sự tương tác giữa 
môi trường tự nhiên và môi 
trường xây dựng trong các ưu 
tiên của thành phố thay vì tập 
trung riêng lẻ vào các ưu tiên 
của đô thị

Lập kế hoạch phát triển đô thị thích ứng với BĐKH là một phương 
pháp tiếp cận đổi mới để hỗ trợ các thành phố giải quyết những thách 
thức cấp bách nhất 

• Phát triển và áp dụng các công 
cụ không gian địa lý, nghiên cứu 
điển hình và các sản phẩm tri 
thức để hỗ trợ các thành phố 
trong việc lập kế hoạch về năng 
lực thích ứng đô thị, cụ thể là 
thông qua chuỗi hội thảo có 
chuyên đề đa dạng, hỗ trợ các 
thành phố tham gia xác định, ưu 
tiên và xây dựng các dự án đầu tư 
nhằm nâng cao khả năng chống 
chịu

• Hỗ trợ ươm tạo kiến thức về kỹ 
thuật ứng dụng nhằm giải quyết 
các thách thức về năng lực thích 
ứng với BĐKH của thành phố. 

11

Chương trình ĐTTM thích ứng với BĐKH cung cấp các 
công cụ giá trị về Lập kế hoạch phát triển đô thị 
thích ứng với BĐKH

Quét khả năng
chống chịu

của đô thị với
BĐKH

Phân tích
các-bon thấp

APEX

Đánh giá
quản lý

chất thải rắn

Thẻ điểm
hạ tầng dữ liệu

không gian

* Không đầy đủ
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12

Quét khả năng
chống chịu của
đô thị với BĐKH

Kích hoạt tư duy không gian
trên các ngành để hỗ trợ TP xây
dựng các ý tưởng đầu tư được
cung cấp thông tin về rủi ro, xác
định cơ hội và rào cản để thúc
đẩy đầu tư tư nhân, ưu tiên và
điều phối các khoản đầu tư trong
tương lai

Tạo điều kiện để tìm hiểu sâu
hơn về rủi ro khí hậu và thiên tai

Mô-đun quét (scan) đưa ra đánh giá 
nhanh về những thách thức nguy 
cấp đối với khả năng chống chịu
với BĐKH mà các thành phố gặp phải 
bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu 
không gian địa lý toàn cầu và các 
công cụ nguồn mở tốt nhất được lưu 
hành công khai

1

Sản phẩm đầu ra là một gói các giải 
pháp không gian địa lý, bản đồ và 
trực quan hoá dữ liệu trong đó tích 
hợp các tính năng của cả môi trường 
xây dựng và môi trường tự nhiên

13

Phân tích các-
bon thấp APEX

Phân tích APEX cung cấp thông
tin về các giải pháp có tác động
lớn nhất để giảm phát thải KNK và
nâng cao hiệu quả sử dụng tài
nguyên ở các thành phố.

Xác định các khoản đầu tư phù
hợp với tài chính xanh

Phát triển các chiến lược dài hạn
(vd: Kế hoạch hành động ứng phó
với BĐKH)

Đánh giá, so sánh và theo dõi
hoạt động của các thành phố

2

www.apexcities.com

Phân tích này sử dụng dữ liệu đồng 
đẳng được thu thập và lưu trữ cục bộ
để nghiên cứu cách thức các thành
phố có thể trở nên bền vững hơn
trong bốn lĩnh vực chính: năng
lượng, nước, chất thải và giao
thông công cộng

Đầu ra cung cấp cho các thành phố
những gợi ý sơ bộ về các chính
sách và đầu tư vào các giải pháp
xanh như tòa nhà xanh, tái chế, 
năng lượng tái tạo và giao thông
xanh
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Đánh giá
quản lý
chất thải rắn

Hỗ trợ thành phố cải thiện các
dịch vụ quản lý chất thải rắn bằng
cách cung cấp đánh giá về hiện
trạng quản lý chất tải rắn

3

Đánh giá này cung cấp thông 
tin cơ sở cần thiết để hiểu được 
thực trạng quản lý chất thải rắn 
trong một thành phố, bao gồm 
phát sinh chất thải, thành phần 
chất thải, thu gom, vận chuyển và 
trung chuyển chất thải, phương 
pháp tiêu hủy và xử lý, thu hồi chi 
phí, v.v…

Đánh giá cũng thu thập thông
tin cho từng dịch vụ quản lý
chất thải rắn về: 

• các hợp đồng
• vận hành
• nguồn kinh phí

15

Thẻ điểm
hạ tầng dữ liệu
không gian

Việc sử dụng hữu hiệu dữ liệu
không gian có thể cung cấp
thông tin cho các hoạt động
làm tăng khả năng chống chịu
và thích ứng với BĐKH, do đó, 
tăng cường phát triển đô thị
bền vững

4

Lập sơ đồ các bên liên quan

Xác định các trường hợp sử dụng 
dữ liệu không gian

Đánh giá các chỉ số liên quan đến chính sách 
và chiến lược, sắp xếp quản trị, quy định pháp 
lý, khả năng tiếp cận và hạ tầng kỹ thuật, phát 
triển năng lực con người, hệ sinh thái người 
dùng và dữ liệu
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17

Cấp vốn cho phát triển đô thị thích ứng với BĐKH là phương pháp 
tăng cường đầu tư công để thúc đẩy đầu tư tư nhân

Tại sao Là gì Như thế nào
• Chính phủ các nước trên thế 

giới, đặc biệt tại các nước có 
thu nhập thấp, đang gặp khó 
khăn trong việc cung cấp cơ sở 
hạ tầng thiết yếu tại các thánh 
phố có tốc độ đô thị hoá quá 
nhanh chóng 

• Các thành phố này cũng đang 
tìm kiếm các giải pháp can 
thiệp hiệu quả hơn để bảo vệ 
người dân khỏi các thảm hoạ 
thiên nhiên và các hiểm hoạ từ 
BĐKH 

Áp dụng quy trình hợp tác gồm
ba giai đoạn để huy động vốn:
• Cung cấp tư vấn ở giai đoạn 

đầu về tiềm năm mở rộng tài 
trợ cho các dự án đô thị thích 
ứng với BĐKH trong thành phố

• Nghiên cứu khả thi tài chính và  
quy định cho dự án cụ thể

• Hỗ trợ xác định và đánh giá các 
dịch vụ tư vấn giao dịch

• Hỗ trợ các thành phố trong 
việc lên ý tưởng và thử nghiệm 
các phương pháp tiềm năng để 
huy động tài chính từ khu vực tư 
nhân bao gồm: mô hình PPP cho 
các dịch vụ công, cơ chế khai 
thác giá trị đất để phát triển dựa 
trên tài trợ từ đất. Hỗ trợ này là 
sự kết hợp từ các chuyên gia tài 
chính về cơ sở hạ tầng và bất 
động sản của NHTG, các dịch vụ 
lâu năm về đô thị và cơ sở hạ 
tầng, cùng các tư vấn bất động 
sản và các công ty chuyên ngành
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18

Đánh giá vốn
nhanh

Đánh giá tài
chính Kế hoạch

đầu tư công
trung hạn

Đánh giá mức độ tín
nhiệm của

đô thị

Chương trình ĐTTM thích ứng với BĐKH cung cấp các 
công cụ quan trọng phục vụ cho Cấp vốn cho phát 
triển đô thị thích ứng với BĐKH 

* Không đầy đủ

19

Đánh giá vốn
nhanh

Đánh giá này tổng hợp thông tin 
cơ sở về năng lực của các 
thành phố và môi trường tạo 
điều kiện thu hút vốn tư nhân 
vào các dự án hạ tầng

Điều này rất quan trọng để xác 
định ở mức độ rất cơ bản tính 
khả thi của các loại hình giao 
dịch vốn tư nhân khác nhau

1

Đánh giá này cung cấp thông tin về các điều kiện kinh tế vi mô và vĩ
mô cơ bản, cơ quan pháp lý, năng lực thể chế, và hồ sơ theo dõi
huy động vốn tư nhân cho nhu cầu cơ sở hạ hầng địa phương

Các công cụ tài trợ cơ sở hạ tầng cụ thể liên quan đến sự tham gia của 
khu vực tư nhân được chia thành 02 phương thức: PPP / nhượng 
quyền và thu giá trị đất đai

Mỗi công cụ tài trợ của khu vực tư nhân được đánh giá bằng cách gán 
mã màu cho các thông số định tính và định lượng

Hồ sơ theo dõi và quy định trong việc cấu trúc PPP

Khảo sát các điều kiện cho việc thu giá trị đất đai

Hồ sơ theo dõi Các khung
quy định

Năng lực
thu mua

Đồng tài trợ
của chính phủ

Quy mô
thị

trường
BĐS

Quy
định sử

dụng
đất

Quản lý
dữ liệu
đất đai/ 

địa chính

Bảo đảm
quyền
tài sản

Hồ sơ
theo dõi

thu giá trị
đất đai

Quyền
hạn tài

khoá địa
phương

Kiến thức
/ dịch vụ

địa
phương
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2

Đánh giá tài
chính Kế hoạch
đầu tư công
trung hạn

Đánh giá này bao gồm phân tích 
sơ bộ về Kế hoạch đầu tư công 
trung hạn bao gồm mức độ ưu 
tiên cơ bản của các dự án và lĩnh 
vực chính, cũng như xác định các 
phương án tài chính tiềm năng 
cho các dự án, bao gồm vốn từ 
các nguồn tư nhân

Xác định ưu tiên cơ bản đối với các 
dự án và lĩnh vực chính

Xác định các phương án tài chính 
tiềm năng cho các dự án, bao gồm 
vốn từ các nguồn tư nhân

Giai đoạn 1 - Mô-đun phân tích sơ bộ cho Đánh giá 
ĐTTMTƯBĐKH: Cấp vốn cho phát triển ĐTTMTƯBĐKH

21

Đánh giá mức
độ tín nhiệm
của đô thị

Công cụ này sẽ giúp xác định:

Các dịch vụ công mà TP được giao 
nhiệm vụ cung cấp có bền vững về 
mặt tài chính hay không 

TP có đang quản lý hiệu quả các 
nguồn lực của mình hay không

TP đang hoạt động như thế nào 
trong các lĩnh vực chính như quản 
lý nguồn thu, chi phí và thanh khoản 

TP có quản lý hiệu quả các đầu tư 
dài hạn của mình hay không

3

www.citycred.org

Bộ công cụ đánh giá cho phép người 
dùng trả lời các câu hỏi chi tiết trong 
một số lĩnh vực cốt lõi, sau đó xác 
định các thách thức về mức độ tín 
nhiệm và đề xuất các khuyến nghị
cho kế hoạch hành động

Bộ công cụ được cung cấp trong 
khuôn khổ hội thảo, nơi cán bộ kỹ 
thuật của chính quyền TP tham dự 
các buổi nâng cao năng lực, tự 
đánh giá và lập kế hoạch
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2023 2024 2025

3 6 9 12 3 6 9 12 3 6 9 12

Nhóm 1

Nhóm 2

Nhóm 3

Nhóm 4

Xác định nhóm tham gia và các mốc thời gian

Trong 2 năm đầu, 6 tháng một lần, 
Bộ XD sẽ tìm 3-5 TP là đô thị loại 2 -
3 để tham gia vào Chương trình với 
tổng số 12-20 TP trong 3 năm. 

Nhóm tham gia đầu tiên sẽ ưu tiên 
cho các TP thuộc khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long phù hợp với 
Nghị quyết số 120/NQ-CP.

Các nhóm tiếp theo sẽ được lựa 
chọn để bảo đảm các TP có thể học 
hỏi kinh nghiệm từ các TP ở các 
nhóm trước dựa trên vị trí địa lý, quy 
mô TP, hoặc các thách thức chính 
trong việc phát triển đô thị thông 
minh thích ứng với BĐKH (vd: ngập 
lụt đô thị)
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Động cơ tham gia chương trình

Điều kiện
tham gia

Mỗi TP cần hoàn thành
văn bản bày tỏ quan
tâm dài hai trang nêu
chi tiết về

Các lĩnh vực ưu tiên đối với đầu tư thông minh thích ứng với 
biến đổi khí hậu

Lĩnh vực và hình thức hỗ trợ yêu cầu bởi Thành phố

Các bên liên quan chính của thành phố (Các sở ban ngành
và cá nhân) 

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Giai đoạn 1 
Đánh giá đô thị thông minh

thích ứng với BĐKH

Giai đoạn 2
Xây dựng đề xuất dự án

Giai đoạn 3 
Chuẩn bị dự án

Tổng quan về các giai đoạn hỗ trợ cho các thành phố tham gia chương trình

Các thành phố trong mỗi nhóm sẽ cam kết thực 
hiện một chương trình có thời hạn 18 tháng
bao gồm 03 giai đoạn hỗ trợ từ Bộ XD và các 
đối tác khác.

Vào cuối mỗi giai đoạn, mỗi thành phố sẽ quyết định xem họ có tham gia 
vào giai đoạn hỗ trợ tiếp theo hay không. Quyết định này sẽ dựa trên nhu 
cầu tiến hành của thành phố cũng như tiến độ đạt được mục tiêu  trong 
giai đoạn trước.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Hội thảo về tham gia Đánh giá đô 
thị thông minh thích ứng với BĐKH
Đánh giá đô thị thông minh thích 
ứng với BĐKH

Hội thảo Xây dựng đề xuất dự án 
phát triển đô thị thông minh thích 
ứng với BĐKH
Xây dựng đề xuất dự án

Chuyến tham quan học tập về đô 
thị thông minh thích ứng với BĐKH
Hỗ trợ xây dựng và cấp vốn cho
các nghiên cứu tiền khả thi

Giai đoạn 1. Đánh giá đô thị 
thông minh thích ứng với BĐKH

Giai đoạn 2 
Xây dựng đề xuất dự án

Giai đoạn 3 
Chuẩn bị dự án

Chuyến tham quan học tập 1 tuần 
tại Xin-ga-po hoặc Hàn Quốc

Hoàn thành 
đánh giá

đô thị

Đệ trình đề xuất dự 
án lên Bộ KHĐT và 
Bộ TC để được 
thông qua

Hoàn thành 
đề xuất dự án 

hoàn chỉnh

Trình bày dự án
lên UBND tỉnh

Xác định 
ưu tiên đầu tư

Các giai đoạn hỗ trợ cho các thành phố tham gia chương trình

* Vào cuối mỗi giai đoạn, mỗi thành phố sẽ quyết 
định có tham gia vào giai đoạn tiếp theo hay không. 

26

worldbank.org
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ĐÔ THỊ HÓA VIỆT NAM-THỰC TRẠNG  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH

PGS. TS. Lưu Đức Hải
Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng

I. THỰC TRẠNG ĐÔ THỊ HÓA TẠI VIỆT NAM

1. Đánh giá về quy mô, tốc độ đô thị hóa

a) Tổng quan về đô thị hóa

Đô thị hóa: là quá trình dân số tập trung ở thành thị hoặc tăng tỷ lệ dân cư sống ở thành thị 
do dịch cư từ nông thôn ra thành thị hoặc do diện tích đất ở đô thị tăng lên (U.52 - UN Habitat, 
1992) [1].

Trong lịch sử PTĐT, có thể chia đô thị hóa thành 3 thời kỳ: Thời kỳ đô thị hóa tiền công 
nghiệp. Thời kỳ cách mạng kỹ thuật II còn gọi là Cách mạng công nghiệp. Thời kỳ đô thị hóa 
hậu công nghiệp tương ứng với thời kỳ cách mạng kỹ thuật III còn gọi là cách mạng khoa học 
kỹ thuật [2]. 

Để thúc đẩy quá trình đổi mới, hội nhập sâu rộng vào khu vực và quốc tế, Đảng và Nhà 
nước ta luôn có sự quan tâm đặc biệt đến quá trình đô thị hóa. Cùng với các Chiến lược, Định 
hướng, Chương trình thúc đẩy quá trình CNH - HĐH đất nước, Đảng và Nhà nước đã ban 
hành nhiều Nghị quyết, chương trình nhằm định hướng, chỉ đạo thực hiện quá trình đô thị 
hóa thành công.

Đô thị hóa chính là sự mở rộng của đô thị và được đo lường bằng: Quy mô dân số và 
Quy mô diện tích.

b) Quy mô dân số đô thị

Tỷ lệ dân số đô thị trên thế giới giai đoạn 1960 - 1970 thấp hơn so với giai đoạn 2010 - 
2020. Tốc độ tăng dân số giai đoạn 2010 - 2020 chậm lại so với giai đoạn 1960 - 1970. Tốc độ 
tăng dân số hàng năm cao nhất vào năm 1968 là 2,1% (hình 1).
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Hình 1: Tỷ lệ dân số đô thị trên thế giới giai đoạn 1960 - 2020 [3].
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Việt Nam có 36,7 triệu dân đô thị (năm 2020), trong đó mật độ dân số đô thị tập trung cao 
ở hai thành phố lớn là Hà Nội và Hồ Chí Minh. 

Lý thuyết về 3 thành phần lao động của J. Fourastier có ý nghĩa rất lớn trong quá trình đô 
thị hoá, giúp đánh giá trình độ phát triển của một vùng hoặc một đô thị, với mô hình lý thuyết 
như sau:

Hình 2: Mô hình về lý thuyết 3 thành phần lao động của J. Fourastier: Sector I: Lao động 
nông nghiệp; Sector II: Lao động công nghiệp; Sector III: Lao động khoa học, dịch vụ [4]

Giai đoạn 2010 - 2020 cho thấy sự gia tăng dân số đô thị ở và tỷ lệ tăng bình quân dân số 
thành thị nước ta có những biến đổi (hình 3 và 4). 

Hình 3: Dân số và tăng trưởng dân số đô thị giai đoạn 2010 - 2020 [5].

Hình 4: Tỷ lệ tăng dân số bình quân năm cả nước và dân số thành thị  
giai đoạn 2010 - 2020 [5].

Nhìn chung trong giai đoạn 2010 - 2020 dân số cả nước trung bình tăng 92.769 người/
năm, trong đó dân số thành thị tăng 31.168 người/năm.
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- Gia tăng dân số khu vực đô thị chủ yếu do dòng dịch cư rất lớn từ nông thôn ra thành 
thị nguyên nhân do thu nhập thấp và không ổn định của người dân tại khu vực nông thôn, ảnh 
hưởng của BĐKH (đặc biệt là tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long) và sự phát triển nhanh 
của công nghiệp, dịch vụ của khu vực thành thị.

- Trong hệ thống số liệu thống kê về dân số còn thiếu dân số toàn đô thị; có hiện tượng 
dân số ở các điểm dân cư công nghiệp nằm trên địa bàn nông thôn được thống kê là dân số 
nông thôn.

c) Đánh giá về dịch cư đô thị

Dịch cư vừa là nguyên nhân, vừa là hệ quả của quá trình phát triển. Động lực dịch cư 
trong nước là có nhiều, trong đó yếu tố thu nhập và tìm kiếm cơ hội phát triển là yếu tố quan 
trọng nhất. Động lực dịch cư của cá nhân và hộ dân được quyết định bởi tổng hợp nhiều yếu tố, 
nhưng chủ yếu vẫn là vì lý do kinh tế. 

Sau một thời gian dịch cư tạm thời khi có cuộc sống và công việc ổn định người dịch cư 
có khuynh hướng chuyển từ dịch cư tạm thời sang dịch cư lâu dài đó chính là dịch cư cố định. 
Thời gian dịch cư tạm thời người dịch cư đi lại thường xuyên từ nơi ở cũ đến nơi ở mới, quá 
trình ấy còn gọi là dịch cư con thoi.

Với đặc trưng là một nước đang phát triển, đại bộ phận dân số sống ở nông thôn và đang trong 
quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, dịch cư từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam là hiện tượng 
tự nhiên và luôn chiếm tỷ trọng lớn trong các luồng dịch cư của Việt Nam ở ba thập kỷ qua.

Trong giai đoạn 1999 - 2009, dịch cư nông thôn - thành thị có sự tăng trưởng mạnh từ 
27,1% lên 31,4%. Tuy nhiên, đến giai đoạn 2009 - 2019, tỷ trọng dịch cư này giảm xuống còn 
27,5%. Luồng dịch cư từ thành thị - thành thị tăng mạnh qua ba thập kỷ qua, giai đoạn 2009 
- 2019 tỷ trọng dịch cư thành thị - thành thị tăng trưởng mạnh từ 26,4% lên 36,5%. Giai đoạn 
1999 - 2009 dịch cư thành thị - nông thôn có xu hướng giảm từ 9,7% xuống 8,4%, nhưng đến 
giai đoạn 2009 - 2019 tăng trưởng trở lại từ 8,4% lên 9,6% (hình 5).

Hình 5: Cơ cấu dịch cư đô thị giai đoạn 1999 - 2019 [6].

- Có thể thấy rằng dân số dịch cư đô thị chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn.

- Người nhập cư thường không nhận được những hỗ trợ về pháp lý và hành chính bình 
đẳng như người có hộ khẩu thường trú. Theo Hiến pháp (2013) và Luật Cư trú (2020) mọi 
công dân có quyền bình đẳng và lựa chọn nơi cư trú của mình, song thực tế người nhập cư còn 
gặp nhiều khó khăn trong chính sách hiện hành.
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d) Đánh giá về đất đô thị và tổ chức không gian đô thị

Giai đoạn 2010 - 2020 đất đô thị đã tăng bình quân 38,5 nghìn ha/năm. Năm 2020 cả nước 
có 2.028,07 nghìn ha đất đô thị (theo địa giới hành chính phường, thị trấn), chiếm 6,12% tổng 
diện tích đất tự nhiên. Giai đoạn 2011 - 2020 đất đô thị tăng 385,65 nghìn ha.

Tổ chức không gian đô thị được thực hiện theo Luật Quy hoạch đô thị, là một nội dung 
đã được quy định khi lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cho các khu 
vực của đô thị.

- Diện tích đất xây dựng đô thị cả nước tăng gấp 1,25 lần so với năm 2010; bình quân 
đầu người 200 m²/người (2020), cao hơn 1,07 lần so với năm 2010.

- Trong giai đoạn 2010 - 2020, có nhiều đô thị đã quản lý không gian đô thị trên cơ sở 
các đồ án quy hoạch được duyệt, được thực hiện theo quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô 
thị (nay là quy chế quản lý kiến trúc đô thị).

đ) Đánh giá về mối quan hệ giữa đô thị, nông thôn và công nghiệp hóa

- Đánh giá về mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn

Các đô thị cổ của Việt Nam được hình thành rất sớm. Thời kỳ phong kiến quá trinh đô 
thị hóa diễn ra chậm, dân cư tập trung chủ yếu ở khu vực nông thôn. Trong thời pháp thuộc hệ 
thống đô thị được hình thành các cụm với chức năng hành chính, kinh tế, quân sự như: Hà Nội 
- Hải Phòng, Huế - Đà Nẵng, Sài Gòn - Chợ Lớn. 

Thời kỳ 1975 - 2009 đô thị phát triển mạnh với nhiều loại hình như đô thị công nghiệp, 
đô thị cảng, đô thị du lịch, đô thị hành chính, đô thị tổng hợp. 

Giai đoạn 2010 - 2020 quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. Tính đến tháng 12 năm 2020 tỷ 
lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 40,4% với 862 đô thị các loại. Quá trình đô thị hóa có tác động rất 
lớn đến các vùng nông thôn đặc biệt tại các khu vực giáp ranh giới với các đô thị lớn, các khu 
vực phát triển các ngành công nghiệp, KCN và CCN [7]. 

Đại dịch COVID - 19 do virus SARS-CoV-2, khởi nguồn vào cuối tháng 12 năm 2019. 
COVID - 19 đã làm lộ ra những yếu kém trong mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn qua các 
vấn đề như nhà ở cho người công nhân tại các KCN, các khu vực dân cư giáp ranh với các đô 
thị… Cần làm rõ mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn ngay từ bước lập quy hoạch [8].

Ngày 7/4/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg về “Phê 
duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 
2025 và tầm nhìn đến năm 2050”. Mục tiêu từng bước xây dựng hoàn chỉnh hệ thống đô thị 
Việt Nam phát triển theo mô hình mạng lưới đô thị; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
phù hợp, đồng bộ, hiện đại; có môi trường và chất lượng sống đô thị tốt; có nền kiến trúc đô thị 
tiên tiến, giàu bản sắc.

Về chính sách phát triển nông thôn gắn với quá trình đô thị hóa:

+ Ngày 5/8/2008 Ban chấp hành Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 26-NQ/TW về 
nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Mục tiêu nhằm xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông 
nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch.
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+ Sau 10 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn, đến hết tháng 4 
năm 2021, cả nước có 5.248/8.267 xã (chiếm 63,48%) đạt chuẩn nông thôn mới; có 305 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao và đã có 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định 
của Thủ tướng Chính phủ [9].

- Về mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn:

+ QHĐT đã được quy định tại Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 
năm 2009 của Quốc hội khóa XII tại kỳ họp thứ 5.

+ Quy hoạch xây dựng nông thôn được quy định tại Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 
ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội khóa XIII.

+ Tại Luật Quy hoạch đã khẳng định QHĐT và quy hoạch nông thôn phải được liên kết 
với nhau qua quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh.

Về mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn vùng ven đô:

+ Vùng ven đô chính là cầu nối giữa đô thị và nông thôn. Khu vực này vừa mang tính chất 
của đô thị lại cũng mang tính chất của vùng nông thôn.

Hình 6: Bản đồ mở rộng địa giới hành chính thành phố Bắc Giang  
thể hiện sự gắn kết đô thị - nông thôn [10]. 

+ Khu vực ven đô có thể hiểu và phân thành 2 vùng đó là khu vực ven đô giáp ranh nội 
thành - ngoại thành (thành phố), giữa nội thị - ngoại thị (thị xã) và khu vực ven đô giáp ranh 
đô thị.

+ Khu vực xã ven đô chính là phần không thể thiếu trong quá trình PTĐT. Vùng ven 
đô chính là vùng cụ thể hóa một cách sinh động điển hình của mối quan hệ giữa đô thị và 
nông thôn.

Trên thực tế vẫn còn có sự xung đột do khi quy hoạch mở rộng đô thị ra vùng nông thôn 
thì lập QHĐT mở rộng, trong khi đó khu vực nông thôn được mở rộng thành đô thị lại lập quy 
hoạch xây dựng nông thôn.
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- Đánh giá về mối quan hệ giữa đô thị và công nghiệp hóa

Đô thị là khu vực có chức năng hoạt động kinh tế phi nông nghiệp là chủ yếu và có vai 
trò và nhiệm vụ hành chính - chính trị của một trung tâm quan trọng. Đô thị chính là sản phẩm 
của công cuộc công nghiệp hóa. Do công nghiệp hóa mà dòng người chuyển từ nông thôn về 
các trung tâm đô thị ngày càng đông.

Đô thị hoá gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã trực tiếp góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng giảm dần tỷ trọng giá trị nông, lâm, thuỷ sản trong tổng thu nhập quốc 
dân trong nước GDP và tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ.

Giai đoạn 2010 - 2020 quá trình đô thị hóa có tác động rất lớn đến các khu vực phát triển 
các ngành công nghiệp, KCN và CCN. Song COVID - 19 đã làm lộ ra những yếu kém trong 
mối quan hệ giữa đô thị và công nghiệp hóa qua các vấn đề như nhà ở cho người công nhân tại 
các KCN, các khu vực dân cư giáp ranh với các đô thị… Cần làm rõ mối quan hệ giữa đô thị và 
công nghiệp hóa ngay từ bước lập quy hoạch [8].

Công nghiệp hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình phát 
triển vì nó đưa cả nền sản xuất vật chất và đời sống văn hóa - xã hội của đất nước lên trình 
độ mới. 

Hình 7: Lịch sử nhân loại đã chứng kiến 4 cuộc cách mạng công nghiệp [11].

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là quá trình cơ cấu lại nền kinh tế theo 
lợi thế cạnh tranh; đảm bảo tự chủ kinh tế quốc gia thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao năng 
suất lao động và hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Để định hướng cho quá trình chuyển đổi quan 
trọng này, ĐH XIII chỉ rõ: “cơ cấu lại công nghiệp, nâng cao trình độ công nghệ, đẩy mạnh 
chuyển đổi sang công nghệ số, nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế, có khả năng tham gia sâu, 
có hiệu quả vào các chuỗi giá trị toàn cầu”.

Trong thực hiện tái cơ cấu kinh tế nên thấy rõ bản chất quan hệ giữa công nghiệp và đô 
thị. Công nghiệp là cơ sở tạo thành đô thị. 

Đô thị hóa tác động trở lại thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa. Tốc độ đô thị hóa nhanh 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa: Khu vực đô thị đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thúc đẩy 
quá trình công nghiệp hóa.
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Hình 8: Tăng trưởng GDP/người và tăng trưởng dân số đô thị.
Nguồn: Ngân hàng thế giới.

Khu vực đô thị cũng đóng góp hơn 2/3 tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Quy mô nền kinh 
tế tính bằng GDP năm 2019 so với năm 1986 đã tăng gần 10 lần; GDP bình quân đầu người tính 
theo sức mua tưong đương năm 2019 là hơn 8.000 USD, so với 910 USD vào năm 1990. Từ 
một nước thu nhập thấp, Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình.

- Phát triển KCN và phát triển đô thị còn tương đối độc lập với nhau. Sự tích hợp giữa 
QHĐT với quy hoạch KCN chưa có sự kết hợp chặt chẽ.

- Chưa có định hướng đô thị hóa các khu công nghiệp để hình thành thị tứ công nghiệp, 
đô thị công nghiệp ngay từ khi lập quy hoạch KCN.

Hình 9: Mạng lưới tàu điện ngầm ĐSĐT Hà Nội 
Nguồn: Wikipedia

e) Đánh giá ảnh hưởng hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật đến quá trình đô thị hóa

- Về giao thông đô thị

Quy hoạch giao thông đô thị là một 
nội dung của các loại đồ án quy hoạch 
đô thị. Quy hoạch GTĐT với hệ thống 
đường sắt đến năm 2020 của 5 thành phố 
lớn đã được Chính phủ phê duyệt, như 
sau:

•	 TP. Hà Nội: ĐSĐT Hà Nội quy 
hoạch gồm 8 tuyến ĐSĐT với tổng chiều 
dài khoảng 318 km, và 3 tuyến tàu điện 
một ray; đến năm 2020 hoàn thành 
02 tuyến: Tuyến số 1 - Cát Linh (Cát 
Linh ↔ Hà Đông) dài 13,5 km, có 12 ga; 
tuyến số 2 - Văn Miếu (Nhổn ↔ Ga Hà 
Nội) dài 12,5 km, có 12 ga (hình 9).

•	 TP. Hồ Chí Minh: Đường sắt đô thị TP. Hồ Chí Minh quy hoạch gồm 8 tuyến ĐSĐT với 
tổng chiều dài là 169 km, tuyến xuyên tâm và vành khuyên nối các trung tâm chính, chủ yếu đi 
ngầm trong nội đô; 1 tuyến xe điện 12,8 km và 2 tuyến đường ray đơn dài 43,7 km. Có 175 nhà 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Monorail
https://vi.wikipedia.org/wiki/Monorail
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ga_C%C3%A1t_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ga_C%C3%A1t_Linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ga_H%C3%A0_%C4%90%C3%B4ng_(%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_%C4%91%C3%B4_th%E1%BB%8B_H%C3%A0_N%E1%BB%99i)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ga_Nh%E1%BB%95n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BB%81u_d%C3%A0i
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ga tổng chiều dài hệ thống là 225,5 km; đến năm 2020 hoàn thành 01 tuyến: Tuyến số 1 - Sài 
Gòn (Bến Thành - Bến xe Miền Đông, TP. Thủ Đức, dài 19,7 km, có 14 ga (hình 10).

Hình 10: Mạng lưới tàu điện ngầm ĐSĐT TP. Hồ Chí Minh
Nguồn: Wikipedia

•	 TP. Hải Phòng, theo phê duyệt QHC: Xây dựng 6 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều 
dài 152 km. TP. Cần Thơ hiện nay chỉ đang là giai đoạn nghiên cứu xây dựng các tuyến ĐSĐT 
những năm sau năm 2030. TP. Đà nẵng: Quy hoạch 01 tuyến tàu điện ngầm kết nối các khu đô 
thị phía Bắc, trung tâm và phía Nam; 03 tuyến xe điện bánh sắt. Ngoài 5 thành phố trực thuộc 
Trung ương các đô thị khác chưa quy hoạch đường sắt đô thị.

Ở Việt Nam, thời Pháp thuộc gọi là xe buýt chỉ xe chở mọi người, dù xe tuyến ngắn hay 
tuyến dài. Khoảng năm 1906 thì xe đường dài và khách được mang theo hàng hóa gọi là xe 
khách còn xe chạy tuyến ngắn và khách chỉ được mang đồ đạc gọn nhẹ gọi là xe buýt.

Hình 11: Biểu đồ số tuyến xe buýt năm 2020 tại một số tỉnh, thành phố.
 Nguồn: Bộ GTVT, 8/2021.

Tại Hà Nội có 124 tuyến xe buýt, mạng lưới xe buýt đã phủ khắp 30 quận, huyện, thị xã và 
phục vụ đến: 453/584 số xã, phường, thị trấn (đạt 78%); 82/85 các khu đô thị mới (đạt 96%)… 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ga_B%E1%BA%BFn_Th%C3%A0nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ga_B%E1%BA%BFn_xe_Mi%E1%BB%81n_%C4%90%C3%B4ng_m%E1%BB%9Bi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%A7_%C4%90%E1%BB%A9c
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Trung bình mỗi ngày xe buýt vận hành trên 10.000 lượt xe, vận chuyển được trên 1 triệu lượt 
hành khách, hạn chế trên 700.000 lượt xe máy tham gia giao thông trên đường phố. 

Tại TP. Hồ Chí Minh (tên cũ là Sài Gòn), năm 1955 đường xe điện ngưng hoạt động hoàn 
toàn và được thay thế bằng hệ thống xe buýt. TP. Hồ Chí Minh năm 2020, VTHKCC bằng xe 
buýt đáp ứng khoảng 16% nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn TP. Xây dựng 6 tuyến xe 
buýt nhanh (BRT). Tính đến tháng 8/2019, TP có 137 tuyến xe buýt, 2.322 xe buýt.

TP. Hải Phòng: Quy hoạch đến năm 2020 duy trì 14 tuyến buýt hiện có, phát triển một số 
tuyến xe buýt kết nối đến các KCN; khu đô thị mới; trung tâm các quận, huyện. Mục tiêu đến 
năm 2020 khối lượng vận chuyển đạt 31,6 ÷ 44,2 triệu lượt hành khách/năm, đáp ứng 5% ÷ 7% 
nhu cầu đi lại của người dân.

TP. Cần thơ: Có 8 tuyến xe buýt hoạt động. Tổng chiều dài mạng lưới tuyến khoảng 223 
km, tổng số lượt xe trung bình hoạt động trong ngày khoảng 388 lượt/ngày. Về vận tải cần 
hướng tới là GTCC với các phương thức hiệu quả gồm xe buýt, xe buýt nhanh sao cho đáp ứng 
tỷ lệ từ 20% - 35% nhu cầu đi lại tại thành phố.

TP. Đà Nẵng: Quy hoạch đến năm 2020 hoàn thành tuyến xe buýt nhanh tiêu chuẩn BRT 
Đà Nẵng - Hội An. Đã đưa vào vận hành 12 tuyến buýt trợ giá, 02 tuyến buýt du lịch và tuyến 
buýt liền kề Đà Nẵng - Huế, nâng tổng số lên 20 tuyến buýt hoạt động trên địa bàn thành phố. 
Năm 2019: 3.985.200 lượt hành khách.

- Giao thông xe buýt là phương tiện GTCC quan trọng trong các đô thị Việt Nam.

- Giao thông cá nhân bằng xe máy hiện là nguyên nhân chủ yếu gây ùn tắc giao thông 
trong các đô thị lớn. Chưa có giải pháp hữu hiệu để hạn chế sự gia tăng và sử dụng các loại 
phương tiện này.

- Giao thông xe đạp chưa được khuyến khích sử dụng như là một loại phương tiện giao 
thông thân thiện với môi trường.

- Còn thiếu vắng các văn bản quản lý giao thông đô thị ở các cơ quan quản lý Nhà nước 
về đô thị.

- Về cấp nước đô thị

Nhiều đồ án Quy hoạch hệ thống cấp nước đô thị và cấp nước vùng tỉnh đã được thiết lập: 
Các thành phố trực thuộc Trung ương và khoảng 24 tỉnh đã lập quy hoạch cấp nước vùng tỉnh 
(chủ yếu cho hệ thống đô thị và nông thôn phụ cận); các tỉnh còn lại lồng ghép quy hoạch cấp 
nước trong quy hoạch xây dựng

Đối với các thành phố trực thuộc Trung ương như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh đã được thủ 
tướng phê duyệt quy hoạch cấp nước, thành phố Hải Phòng và Cần thơ đã lập các đồ án quy 
hoạch cấp nước riêng vào năm 2021 và 2015, riêng với Đà Nẵng chưa có đồ án quy hoạch cấp 
nước riêng, việc quy hoạch cấp nước được lồng ghép trong QHC của thành phố. Hầu hết các 
đô thị Việt Nam đều có QHC được duyệt, trong đó quy hoạch cấp nước đô thị là một trong các 
nội dung của quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị góp phần quan trọng cho quá trình đô thị hóa 
và PTĐT. 



553

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

- Chưa có Luật riêng về cấp nước đô thị.

- Tỷ lệ thất thoát nước cấp tại các đô thị còn cao. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thất thoát 
nước, trong đó hai nguyên nhân chính là thất thoát do quản lý và do nguyên nhân kỹ thuật. 

- Những năm gần đây công suất các nhà máy nước được đầu tư tăng gần 10%/năm, 
mạng lưới đường ống tăng 8%, song không theo kịp với sự gia tăng dân số đô thị nên khó thực 
hiện mục tiêu 100% dân số đô thị được cấp nước sạch.

- Về thoát nước đô thị

Nhiều đồ án quy hoạch hệ thống thoát nước gồm nước mưa và nước thải đô thị và thoát 
nước vùng tỉnh đã được thiết lập.

Quy hoạch thoát nước thành phố Hà Nội: Thủ tướng đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch 
thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 725/QĐ-
TTg ngày 10/5/2013. Dự kiến sẽ xây dựng 39 nhà máy xử lý nước thải tập trung chính cho các 
đô thị với công suất của các nhà máy xử lý nước thải đến 2030 là 1.808.300 m³/ngày.

Quy hoạch thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh: Thủ tướng phê duyệt quy hoạch tổng thể 
thoát nước đến năm 2020 tại Quyết định số 752/QĐ-TTg ngày 19/6/2001. Hiện nay Thành phố 
Hồ Chí Minh đang rà soát lập nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch thoát nước. Yêu cầu bảo đảm việc 
thoát nước chống lụt đang được UBND Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm và tổ chức thực hiện.

Quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng: Quy hoạch chuyên ngành thoát nước thành phố 
Đà Nẵng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt 
tại Quyết định số 499/QĐ-UBND. Thủ tướng ra Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 về 
việc Điều chỉnh QHC Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó có 
đề cập tới quy hoạch thoát nước thành phố Đà Nẵng.

Hình 12: Sơ đồ công suất các trạm XLNT theo vùng (m3/ngđ) [12].

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật là một nội dung trong đồ án QHC, QHPK, QHCT; đối với 
thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật được lập riêng thành đồ án quy 
hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật (trong đó có quy hoạch thoát nước).

Trong những năm gần đây tình trạng ngập úng thường xuyên xảy ra tại các đô thị, ngay 
tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng thường diễn ra tình trạng 
ngập úng khi có mưa lớn. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này chính là việc san nền chưa 
đảm bảo đúng theo quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mặt đô thị, hệ thống hạ tầng thoát 
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nước mặt đô thị còn yếu kém, nhiều đô thị còn sử dụng hệ thống thoát nước chung chưa tách 
biệt được hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải riêng.

Công tác quản lý cao độ nền trong QHĐT về cơ bản đã được quan tâm, tuy nhiên việc xác 
định cao độ nền trong xây dựng khống chế cho toàn đô thị, một số khu vực là chưa đầy đủ đã 
làm hạn chế tính linh hoạt trong quản lý cao độ nền trong quá trình quy hoạch. 

- Đô thị hóa nhanh dẫn tới tình trạng bê tông hóa hàng loạt cũng là nguyên nhân làm tốc 
độ dòng chảy của nước mưa nhanh hơn, tỷ lệ nước thấm hút mưa thấm vào đất sẽ ít hơn gây 
ra tình trạng ngập nhanh và lan rộng tại nhiều đô thị.

- Các khu vực trũng lại san lấp để đảm bảo cao độ nền chung của đô thị mà ít được đề 
cập đến lợi ích về lưu chứa nước, chống ngập úng của các khu vực trũng, góp phần ứng phó 
với biến đổi khí hậu.

- BĐKH đã gây ra rất nhiều những hệ lụy như nước biển dâng, hiện tượng khí hậu cực 
đoan không theo chu kỳ đã dẫn đến sự sai lệch về tính toán san nền và thoát nước mặt của các 
đô thị theo quy hoạch.

- Chưa có Luật riêng về thoát nước đô thị.

- Về cấp điện và chiếu sáng đô thị

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý quy hoạch, vận hành của hệ thống cấp 
điện và chiếu sáng đô thị đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu để phát triển hệ thống hạ tầng đô thị.

Vai trò của chiếu sáng đô thị đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo an ninh, an toàn giao 
thông, tạo điểm nhấn và nét kiến trúc riêng cho mỗi đô thị.

Hiện nay quy hoạch hệ thống cấp điện đô thị được lồng ghép trong phần định hướng hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật, còn chiếu sáng đô thị thường được lập quy định quản lý riêng ngoài nội 
dung đồ án quy hoạch.

- Các đồ án quy hoạch mới chỉ dừng lại phần định hướng cấp điện, trong khi đó nội dung 
về chiếu sáng được đề cập rất ít trong phần quy hoạch. Công tác quản lý vận hành, thực hiện 
quy hoạch đối với hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị còn nhiều hạn chế do thiếu chính 
sách, thiếu liên kết giữa các ngành. Việc chậm ban hành quy định quản lý hệ thống chiếu sáng 
đô thị đang trở ngại cho sự phát triển của đô thị.

- Việt Nam vẫn chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu về hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô 
thị làm cơ sở cho công tác vận hành và quản lý.

Ngoài ra một số lĩnh vực hạ tầng đô thị khác cũng chưa có luật riêng: Công viên, cây 
xanh; nghĩa trang đô thị; vệ sinh môi trường và rác thải đô thị; tên đường phố và biển số nhà 
trong đô thị.

g) Đánh giá về đô thị đặc thù

- Đô thị bền vững

Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia hướng tới mục tiêu phát triển bền 
vững của Liên hợp quốc. Mục tiêu phát triển bền vững đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
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vào năm 2019 và có 17 mục tiêu chung với 119 chỉ tiêu cụ thể [13]. Lộ trình thực hiện được 

nêu tại bảng 1.

Bảng 1: Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030 (có 

liên quan đến phát triển bền vững đô thị).

STT Mục tiêu
Lộ trình thực hiện Cơ quan 

chủ trì 
thực hiện2020 2025 2030

Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho 
tất cả mọi người

Mục tiêu 6.1: Đến năm 2030, đảm bảo khả năng tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống 
và sinh hoạt an toàn, trong khả năng chi trả cho tất cả mọi người (Mục tiêu 6.1 toàn cầu)

54
Tỷ lệ dân số được cung cấp nước 
sạch, hợp vệ sinh

90-95%  95-100%
Bộ Xây 

dựng

Mục tiêu 6.3: Đến năm 2030, cải thiện chất lượng nước, kiểm soát được các nguồn gây ô 
nhiễm; chấm dứt việc sử dụng các loại hóa chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và nuôi trồng thủy sản gây ô nhiễm nguồn nước và làm suy giảm đa dạng sinh học; 
100% nước thải nguy hại được xử lý; giảm một nửa tỷ lệ nước thải đô thị chưa qua xử lý; 
tăng cường tái sử dụng nước an toàn (Mục tiêu 6.3 toàn cầu)

55
Tỷ lệ nước thải đô thị được thu 
gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn theo quy định

15-20%  

>50% đối 
với đô thị 
loại 2 trở 

lên

20% đối 
với đô thị 
từ loại 5 
trở lên

Bộ Xây 
dựng

Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo 
môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng

Mục tiêu 11.1: Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người dân được tiếp cận với những dịch 
vụ cơ bản và dịch vụ nhà ở phù hợp, an toàn, trong khả năng chi trả; xóa bỏ các khu ổ chuột, 
xây mới, nâng cấp, cải tạo các khu nhà ở không đảm bảo chất lượng (Mục tiêu 11.1 toàn cầu)

87
Tỷ lệ dân số sống trong nhà ở đơn 
sơ

<2% 1% <1%
Bộ Xây 

dựng

Mục tiêu 11.6: Giảm tác động có hại của môi trường tới con người tại các đô thị, tăng cường 
quản lý chất lượng không khí, chất thải đô thị và các nguồn chất thải khác (Mục tiêu 11.6 
toàn cầu)

90
Tỷ lệ CTR sinh hoạt đô thị được 
thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy 
chuẩn theo quy định

87,5% 90% 95%
Bộ Xây 

dựng
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STT Mục tiêu
Lộ trình thực hiện Cơ quan 

chủ trì 
thực hiện2020 2025 2030

Mục tiêu 11.9: Đến năm 2030, tăng đáng kể số đô thị và khu dân cư áp dụng quy hoạch và 
chính sách tích hợp hướng tới sự bao trùm, hiệu quả nguồn lực, giảm nhẹ và thích ứng với 
BĐKH, tăng khả năng chống chịu trước thảm họa (Mục tiêu 11.b toàn cầu)

91
QHC đô thị được lồng ghép các 
mục tiêu tăng trưởng xanh và 
BĐKH

Hoàn thành 
đối với Đô 
thi loại IV, 

V

Hoàn thành 
đối với Đô 
thị loại II, 

III

Hoàn 
thành đối 
với Đô thị 

loại I

Bộ Xây 
dựng

Ở Việt Nam cũng đã đề xuất các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá giao thông đô thị bền vững 
(bảng 2) [14].

Bảng 2: Tổng hợp các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá hệ thống GTĐT bền vững
Tiêu chí Chỉ tiêu cần đạt

Tỷ lệ diện tích đất sử dụng cho giao thông trong 
đó tỷ lệ diện tích đất cho giao thông tĩnh

20 - 25 %

Mật độ mạng lưới đường chính đô thị 3 - 5%
Tốc độ lưu thông 20 - 25 km/h

Chất 
lượng mặt 
đường

Tỷ lệ đường rải nhựa > 85 %

Tỷ lệ đường cao tốc 35 - 40 %

Tỷ lệ đường 4 làn trở lên > 50 %
Bảo 
vệ môi 
trường

Hàm lượng khí thải trong không khí CO2 < 0,51 mg/m³; NO2 < 0,25 mg/m³

Tiếng ồn Có quy định cụ thể từng phương tiện

Thời gian cho một chuyến đi giao thông công 
cộng

< 30 phút

Thời gian đi bộ trung bình tới điểm đỗ 5 phút
Tốc độ khai thác 20 - 25 km/h

Trên thế giới có nhiều nước đã đưa ra các tiêu chuẩn PTĐT bền vững như Hàn Quốc 
đã xây dựng đô thị bền vững tập trung vào 4 chiến lược với 48 tiêu chuẩn và 223 tiêu chí cụ 
thể. 4 chiến lược là quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên, xã hội, hội nhập và nâng cao 
sức khỏe quốc gia, tăng trưởng kinh tế bền vững, ứng phó với thay đổi khí hậu và vấn đề môi 
trường toàn cầu.

Tại Trung Quốc, Cục Môi trường Trung Quốc đã đề ra bộ tiêu chuẩn gồm 30 tiêu chí trong 
7 nhóm chỉ số cơ bản: Nhân khẩu học, sinh thái, tài nguyên, môi trường, kinh tế, xã hội, và khoa 
học giáo dục để cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Tại Malaysia đã đưa ra tiêu chuẩn phát triển bền vững cũng gồm 11 lĩnh vực với 50 tiêu 
chuẩn: 11 tiêu chí bao gồm: Cơ cấu dân số, nhà ở, kinh tế - xã hội, cơ sở hạ tầng, dịch vụ xã 
hội, môi trường, tác động xã hội, sử dụng đất, hình thức đô thị và di sản, giao thông, quản lý và 
tài chính.
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Tại Việt Nam đã ban hành chỉ tiêu về phát triển bền vững cho toàn quốc tuy nhiên 
vẫn chưa ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí để công nhận đô thị bền vững.

- Đô thị thông minh

Phát triển ĐTTM nước ta từ cuối năm 2015 bằng Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ 
quan nhà nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng 
và các cơ quan liên quan xây dựng, ban hành tiêu chí đánh giá, công nhận ĐTTM và hướng dẫn 
các địa phương thực hiện.

Hiện nay chưa có một định nghĩa thống nhất về ĐTTM. Nhóm nghiên cứu đề xuất khái 
niệm ĐTTM: là đô thị được ứng dụng CNTT&TT và các phương tiện khác nhằm cải thiện, nâng 
cao chất lượng sống. Đảm bảo hiệu quả trong quá trình quản lý vận hành, cung cấp các dịch vụ 
và mức độ cạnh tranh của đô thị.

- Việt Nam chưa có bộ tiêu chí cũng như hướng dẫn nào để công nhận là ĐTTM. 

- Trên thế giới có nhiều bộ tiêu chí khác nhau để công nhận ĐTTM. Các tiêu chí này đều 
xoay quanh 6 tiêu chí chính, đó là: chính quyền thông minh, giao thông thông minh, kinh tế 
thông minh, con người thông minh, môi trường thông minh, cuộc sống thông minh.

- Mỗi đô thị có thể PTĐT theo hướng thông minh khác nhau tùy thuộc vào thế mạnh sẵn 
có của các đô thị và phải tích hợp được 3 yếu tố chính, đó là công nghệ, con người và chính sách.

- Đô thị xanh

Năm 2010, Stockholm - Thủ đô của Thụy Điển được Ủy ban châu Âu phong tặng danh 
hiệu “Thủ đô xanh nhất châu Âu”. 

Thành phố Singapore: nổi tiếng trên thế giới bởi QHĐT hiệu quả luôn gắn liền với công 
tác bảo vệ môi trường. Chính phủ nước này đặc biệt chú trọng đến việc phủ xanh đô thị với mục 
đích thẩm mỹ và cải thiện môi trường. 

Hình 13: Singapore đã áp dụng chính sách vườn ở bất kì nơi đâu [15].

Tiêu chí đô thị xanh áp dụng tại EU (hình 14):

Theo Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam (VGCB), cho đến nay Việt Nam đã có khoảng 
100 công trình xanh. Trong đó, có 24 công trình áp dụng theo bộ tiêu chuẩn LOTUS, trên 90 
công trình theo bộ tiêu chuẩn LEED. 
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Tại đồ án QHC xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050, được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011. Quy hoạch đã khẳng định 
Hà Nội sẽ là thành phố “xanh” bền vững về môi trường; đô thị sinh thái, gắn kết hài hòa các 
yếu tố tự nhiên - xã hội - con người; xây dựng thành phố cân bằng giữa yếu tố bảo tồn và phát 
triển mới.

Hình 14: Đô thị xanh theo EU [16].

Đầu tháng 02/2019 Chính phủ đã phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh QHC thành phố Đà 
Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó chú trọng xây dựng Đà Nẵng trở thành 
“Đô thị xanh, thông minh, hiện đại”.

- Việt Nam chưa có một khái niệm nào rõ ràng, cụ thể về đô thị xanh. Tuy nhiên trong 
các văn bản pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn cũng đã đề cập đến phần xanh trong đô thị, đó là 
hệ thống cây xanh, mặt nước, hoặc xây dựng đô thị tăng trưởng xanh.

- Ngày 05/1/2018 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BXD quy định về chỉ 
tiêu xây dựng đô thị tăng trưởng xanh gồm 24 chỉ tiêu được chia thành 4 nhóm [17].

- Đô thị sinh thái

Ý tưởng về đô thị sinh thái bắt nguồn từ những năm 80 của thế kỷ XX, được công bố 
công khai lần đầu tiên bởi các học giả người Đức. Các khái niệm đô thị sinh thái đầu tiên được 
tập trung vào sự trao đổi về những hoạt động diễn ra trong đô thị (vòng tròn năng lượng, nước, 
chất thải, khí thải…).

Khu vực Southeast False Creek đã được chọn làm một điển hình đô thị sinh thái kiểu mẫu 
trong cuốn sách “Creating an eco-city: Methods and principles” của tác giả Sebastian Moffat [18].

Thành phố Freiburg - Đức: Chủ động cam kết mục tiêu năng lượng, giao thông vận tải. 
Ba trụ cột của phát triển bền vững: tiết kiệm năng lượng, công nghệ mới và các nguồn năng 
lượng tái tạo.

Thành phố Curitiba - Brazil: Với dân số 1,5 triệu người, thành phố Curitiba đã được quốc 
tế ghi nhận từ lâu như là một trong những đô thị sinh thái đầu tiên trên thế giới. 

Hệ thống tiêu chuẩn đánh giá đô thị sinh thái: Tiêu chuẩn đô thị sinh thái của Mercer 
(Công ty tư vấn Nguồn nhân lực và dịch vụ tài chính Mercer - Mỹ); Tiêu chuẩn đô thị sinh thái 
của Australia; Tiêu chuẩn quốc tế về đô thị sinh thái.

Kinh nghiệm phát triển đô thị sinh thái tại Việt Nam: 05 chủ đề đô thị sinh thái được đề 
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xuất nghiên cứu hợp tác gồm: Sống cùng thiên nhiên, tái chế, an ninh và an toàn, tiết kiệm năng 
lượng và giao thông công cộng.

Đô thị sinh thái là một hình mẫu đô thị lý tưởng và là mục tiêu hướng tới của các đô thị, 
nhất là các khu đô thị, các thành phố mới không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

Hình 15: Các chủ đề đô thị sinh thái được để xuất nghiên cứu [19].

Để PTĐT sinh thái, một số quốc gia trên thế giới đã đưa ra tiêu chuẩn đánh giá đô thị sinh 
thái như Mercer - Mỹ đánh giá dựa trên các yếu tố như nguồn nước, chất lượng nước uống, 
nước thải, rác thải, ô nhiễm không khí và tắc nghẽn giao thông. Hay tại Ôxtrâylia các tiêu chuẩn 
đánh giá đô thị sinh thái gồm: Kiến trúc công trình; sự đa dạng sinh học; giao thông; công 
nghiệp và kinh tế đô thị. 

- Việc đánh giá một đô thị theo hướng đô thị sinh thái ở Việt Nam hiện tại gặp rất nhiều 
khó khăn và bất cập. Khó khăn trước hết là về cơ sở dữ liệu; thứ hai, chưa có một quy chuẩn 
nào cho một đô thị sinh thái.

- Việt Nam chưa có văn bản nào đề cập đến vấn đề đô thị sinh thái. Trong khi đó thực 
tiễn vận hành của đô thị, các nhà đầu tư vẫn xây dựng quy hoạch và các dự án khu đô thị mới 
sinh thái, các đô thị mới sinh thái.

- Đô thị công nghiệp

Cuộc cách mạng công nghiệp ở Châu Âu đã hình thành nhiều đô thị công nghiệp ở Anh và 
Pháp có một cơ cấu đô thị mới phù hợp với tính chất của đô thị công nghiệp. Lý luận về đô thị 
công nghiệp cũng đã được Le Corbusier phát triển trên cơ sở quy hoạch thành phố chuỗi và dải.

Sáu yếu tố chức năng của đô thị công nghiệp gồm: Khu nghỉ ngơi; khu ăn ở; đường giao 
lưu chính; khu cách li vệ sinh; KCN và đường sắt đều phát triển song song [20].

Đến tháng 2/2021 cả nước có 370 KCN được thành lập. KCN đang hoạt động là 284, 
chiếm 77%. Tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 84,2 nghìn ha, diện tích đất công nghiệp đạt 
khoảng 55,9 nghìn ha, chiếm 66,3%. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN 
đạt khoảng 43,4 nghìn ha, tỷ lệ lấp đầy KCN đạt 57,8%.

Các KCN đã tạo việc làm cho khoảng 4 triệu lao động trực tiếp, 3 triệu lao động gián tiếp. 

Các KCN phát triển với quy mô và số lượng lớn nhưng số lượng các đô thị được hình 
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thành từ KCN còn rất hạn chế. 

Các KCN đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, hình thành nhiều khu đô thị, dịch vụ mới, phát 
triển du lịch, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Góp phần phát triển nhiều ngành dịch vụ chất lượng 
cao và xây dựng chuỗi liên kết ngành. Bất động sản công nghiệp đã và đang hình thành.

- Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản quy phạm pháp luật về đô thị chưa có khái niệm 
về Đô thị công nghiệp, về Điểm dân cư công nghiệp.

- Luật Kinh doanh bất động sản chưa đề cập đến bất động sản công nghiệp.

- Đô thị du lịch

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý xây dựng PTĐT du lịch đã được các nước thực hiện đồng 
bộ, gồm hệ thống các tiêu chuẩn; quy phạm; tiêu chí; quy định, hướng dẫn.

Hình 16: Đô thị du lịch nghỉ dưỡng Sa Pa 
[21].

Hình 17: Đô thị du lịch biển Nha Trang 
[22].

Năm 2003 Trung Quốc đã tổ chức xếp hạng các đô thị có hoạt động du lịch tiêu biểu, đô 
thị du lịch ưu tú.

Tại Mỹ, Viện nghiên cứu chính sách và Quỹ Ford, New York, tháng 11/2000 đã xác định 
Tiêu chuẩn đánh giá thực trạng phát triển du lịch đô thị. Các nhóm tiêu chí chung gồm: Quy 
hoạch và đánh giá tác động môi trường có liên quan đến tác động kinh tế, văn hoá, xã hội và 
sinh thái; Quản lý môi trường du lịch; Bộ máy quản lý môi trường du lịch; Nâng cao năng lực.

Tại Việt Nam, theo Luật Du lịch và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam có 9 tiêu chí 
tiêu biểu đánh giá đô thị du lịch. Các tiêu chí trên được phân thành 3 nhóm: Nhóm quan trọng, 
nhóm bổ sung, nhóm tham khảo [19].

- Luật Du lịch trước đây có đề cập đến đô thị du lịch, song Luật Du lịch sửa đổi đã không 
đề cập đến đô thị du lịch.

- Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp quy về đô thị chưa thấy có khái niệm đô thị 
du lịch và tiêu chí của đô thị du lịch.

- Đô thị di sản

Tại Châu Âu: Italy được công nhận 3 đô thị là đô thị di sản: TP. Vicenza và biệt thự 
Palladian của Veneto; Ferrara, TP. Phục hưng và Po Delta; TP. Verona.



561

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

Hình 18: Thành phố di sản Vicenza của Italy 
[23].

Hình 19: Thành phố di sản George 
Town, Penang, Malaysia [24].

 Tây Ban Nha cũng là đất nước có nhiều đô thị được công nhận là đô thị di sản như: TP 
lịch sử của Toledo; TP. cổ Salamanca; TP. Caliphate của TP. Medina Azahara. Các TP này đều 
có lịch sử trên 2000 năm tuổi, là nơi hội tụ nhiều nền văn hóa với nhiều công trình kiến trúc cổ 
độc đáo và đa dạng phong tục tập quán.

Tính đến năm 2018, UNESCO đã công nhận 20 đô thị di sản tại châu Á, cụ thể Sri Lanka 
có 4 đô thị di sản; Syria có 3 đô thị di sản; Ấn Độ có 2 đô thị di sản; Israel có 2 đô thị di sản; 
còn lại Thái Lan, Philippines, Trung Quốc, Myanmar, Iran, Irac, Jerusalem, Malaysia, Ô-man 
mỗi đất nước có 1 đô thị di sản.

Hệ thống di sản đã được UNESCO công nhận là những đô thị có nhiều ý nghĩa và vai trò 
trong lịch sử hình thành và phát triển văn minh nhân loại. Các đô thị này trước hết đều có tính 
riêng biệt và duy nhất mà không có sự trùng lặp với đô thị nào khác trên thế giới.

Tính đến nay UNESCO đã công nhận 1.121 di sản quốc tế, trong đó có trên 50 TP được 
công nhận là di sản văn hóa quốc tế. Việc công nhận di sản thế giới của UNESCO dựa trên 1 
trong 10 tiêu chí chính.

Tại Việt Nam hiện nay chưa có một định hướng cụ thể về đô thị di sản từ hệ thống văn 
bản QPPL.

Thành phố Huế đã đưa ra quan điểm PTĐT trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản 
tại Quyết định phê duyệt đề án xây dựng, PTĐT Huế đến năm 2030 và Nghị quyết 54 của Bộ 
Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đô thị di sản Đà Lạt đưa ra mục tiêu PTĐT gắn với du lịch văn hóa di sản tầm quốc gia. 
Tỉnh cũng đã tổ chức hội thảo để phân tích và có góc nhìn đa chiều để hướng đến xây dựng 
thành phố Đà Lạt trở thành đô thị di sản.

- Luật Di sản văn hóa đã có quy định về công nhận di sản văn hóa vật thể (di tích lịch sử 
văn hóa) cho một khu vực tổng thể (không giới hạn về quy mô). Tuy nhiên Việt Nam chưa có 
một đô thị nào với toàn bộ ranh giới hành chính được công nhận là di sản mà chỉ có một phần 
của đô thị được công nhận.

- Khái niệm “Đô thị di sản” chưa có trong hệ thống văn bản QPPL của Việt Nam. 

- Đô thị đại học

Ở hầu hết các nước Châu Âu, quê hương của ĐH hiện đại, các trường ĐH chủ yếu tồn tại 



562

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

ở các thành phố lớn và thủ đô, các trường ĐH đã cùng hình thành với thành phố/thị trấn liền bên 
cạnh của mình. Các ĐH lớn và lâu đời đều nằm ở các thành phố lớn như Paris, London, Rome 
và các trung tâm vùng nhưng các địa bàn này do tính chất kinh tế đa dạng, khó có thể gọi là đô 
thị ĐH.

Ở Đức coi các thành phố có nhà trường ĐH là đô thị ĐH. 

Áo tự hào có nhiều trường ĐH nổi tiếng và đi kèm theo đó là các ‘thành phố ĐH’, trong 
đó nổi tiếng nhất là thủ đô Viên. 

Trung Quốc: Đô thị ĐH bắt đầu xuất hiện từ những năm 90 của thế kỉ XX. Chỉ riêng tại 
Thượng Hải, từ năm 2001 đến nay đã có 5 dự án xây dựng đô thị ĐH là đô thị ĐH Nam Hội, 
Tùng Giang, Thượng Hải, Đông Phương và Trung Khoa. 

 

Hình II.20: Quy hoạch từng khu vực của đô thị đại học Quảng Châu [25].

Nhiều quốc gia trên thế giới xây dựng Khu đô thị ĐH như một trung tâm dịch vụ trí tuệ 
của cả vùng kinh tế. ĐTĐH ngày nay được xem là mô hình phát triển cao của nền giáo dục ĐH 
tiên tiến.

- Hiện nay ở Việt Nam chưa có tiêu chí đánh giá đô thị đại học nào cụ thể.

- ĐH Quốc gia TPHCM được công nhận là khu đô thị ĐH đầu tiên của cả nước, hội tụ 
những đặc điểm cơ bản của mô hình đô thị ĐH quốc tế.

- Luật Quy hoạch đô thị và các văn bản pháp quy về đô thị chưa đề cập đến đô thị đại học. 

2. Định hướng chính sách về đô thị hóa

a) Định hướng chính sách về dịch cư và dân số đô thị

- Trước hết cần quản lý sự gia tăng dân số theo các dự báo của quy hoạch hệ thống đô thị 
- nông thôn quốc gia, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn và các điểm định cư 
con người ở các khu chức năng khác.

- Xây dựng và hoàn hiện khung pháp lý, hệ thống chính sách cho đối tượng dịch cư đô 
thị hiện nay.

- Nghiên cứu hệ thống chính sách an sinh xã hội hiện hành theo hướng ghi nhận và dành 
nhiều sự quan tâm, đảm bảo sự bình đẳng cho đối tượng dịch cư, nhất là trên các lĩnh vực có 
nhu cầu bức thiết như: tiếp cận dịch vụ giáo dục, y tế, nhà ở... 

- Chính sách khuyến khích xây dựng các dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

- Vấn đề lao động dịch cư trong nước cần được đưa vào trong các chiến lược xóa đói, 
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giảm nghèo quốc gia và trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội. 

- Thống nhất quản lý vấn đề dịch cư đô thị.

- Chính quyền các cấp và xã hội cần thay đổi nhận thức về dịch cư đô thị. 

- Tuyên truyền pháp luật, giới thiệu việc làm để người lao động dịch cư có khả năng tiếp 
cận thông tin và việc làm trong những khu vực lao động chính thức, lao động có hợp đồng, chế 
độ đi kèm. Đặc biệt, cần hỗ trợ họ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Xây dựng chương trình, kế hoạch định cư và thể chế từng giai đoạn, gắn về kế hoạch 
KT-XH, đô thị hóa của quốc gia và từng địa phương.

- Giảm bớt sự thiên lệch đối với chính sách phát triển đô thị và nông thôn. Giảm thiểu mất 
cân bằng về các cơ hội kinh tế giữa nông thôn và thành thị

- Cấu trúc lại nền giáo dục quốc gia hướng cân đối giữa đào tạo lao động trình độ cao với 
đào tạo nghề.

- Với cấu trúc thị trường lao động thường bao gồm khu vực thành thị chính thức, khu vực 
thành thị phi chính thức (còn gọi là khu vực phi chính thức) và khu vực nông thôn. 

- Sử dụng linh hoạt công cụ trợ cấp đối với khu vực nông thôn để cải thiện nhu cầu thực 
tế cho người lao động, giảm áp lực dịch cư.

- Cần có chính sách định hướng rõ hơn nhằm hình thành các điểm dân cư công nghiệp, thị 
tứ công nghiệp, đô thị công nghiệp có vai trò quản lý của chính quyền một cách toàn diện, giúp 
người lao động từ dịch cư tạm thời, dịch cư con thoi thành dịch cư cố định.

- Sự mất cân đối trong “Tháp phân loại đô thị” ở đô thị loại IV và V (90/668 đô thị) cho 
thấy cần điều chỉnh chính sách về dân số và mật độ dân cư ở các đô thị nhỏ góp phần hạn chế 
dịch cư từ nông thôn và đô thị nhỏ ra đô thị lớn.

b) Định hướng chính sách về đất đô thị và tổ chức không gian đô thị

- Quản lý không gian đô thị và sử dụng đất đô thị theo các quy hoạch đô thị định kỳ 5 
năm và hàng năm, phù hợp với định hướng phát triển không gian và quy hoạch sử dụng đất đô 
thị đã được phể duyệt.

- Cần có chính sách hỗ trợ tốt hơn cho người dân ở khu vực ven đô thị khi thu hồi đất nông 
nghiệp để xây dựng đô thị đảm bảo hài hòa lợi ích các bên liên quan.

- Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hoá, công tác quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và PTĐT theo quy hoạch định hướng phát triển không gian đô thị phù 
hợp với niên độ của QHC, QHPK, QHCT đô thị.

- Nâng cao chất lượng QHĐT đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý PTĐT bền vững, hài 
hòa giữa phát triển kinh tế - công bằng xã hội - bảo vệ môi trường.

- Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã “Phê duyệt điều chỉnh định hướng Quy hoạch tổng 
thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050”. Đến nay cần 
nghiên cứu điều chỉnh theo tinh thần của Luật Quy hoạch.

- Cần dành thêm khoảng trống tổ chức các khu vui chơi, các không gian công cộng cho 
người dân đô thị.
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- Quan tâm nhiều hơn về vấn đề cải tạo “không gian công cộng” ở đô thị.

- Cần có các chính sách mới về không gian ngầm đô thị và không gian cao tầng trong Luật 
QHĐT, Luật Đất đai và Luật về đô thị.

Hình 21: Định hướng phát triển không gian đô thị Hải Phòng đến năm 2025 tầm nhìn 
đến năm 2050 - Nguồn: nhadatmoi.net.

c) Định hướng chính sách về mối quan hệ đô thị, nông thôn và công nghiệp hóa

•	 Định hướng chính sách về mối quan hệ giữa đô thị và nông thôn

Hình 22. Toàn cảnh Hội thảo “Đô thị 
hóa khu vực ven đô thành phố Hà Nội và 
những thách thức trong phát triển nông 

nghiệp ven đô” [26].

Hình 23. Hội thảo quốc tế “Giải pháp quy 
hoạch xã nông thôn mới ven đô nhằm tăng 
cường liên kết đô thị-nông thôn và phù hợp 

với định hướng đô thị hóa” [27].

- Cần có chính sách đào tạo nâng cao năng lực của các nhà quy hoạch, các tổ chức tư 
vấn... để nâng cao chất lượng đồ án quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.

- Khu vực giáp ranh giữa đô thị và nông thôn phải được quy hoạch định hướng theo các 
tiêu chí tiệm cận với tiêu chí quy hoạch của khu vực đô thị. Đồng thời thể hiện rõ được mối liên 
kết giữa đô thị và nông thôn thông qua các mặt về kinh tế - xã hội, môi trường, cơ sở hạ tầng, 
văn hóa, không gian cảnh quan…

- Khu vực ven đô tại nhiều khu vực giáp ranh đô thị lại được lựa chọn làm nơi bố trí các 
KCN, CCN. Các điểm dân cư công nghiệp này phải phù hợp với QHTT hệ thống ĐT - NT quốc 
gia.

- Luật Đất đai sửa đổi và Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng cần được sửa đổi theo 
hướng QHSDĐ của đô thị và nông thôn là cơ sở quản lý SDĐ. Đó là cơ sở để lập kế hoạch SDĐ 
theo Luật Đất đai sửa đổi.
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- Cần hoàn thiện chính sách PTĐT và nông thôn một cách hài hòa tránh tình trạng di cư 
ồ ạt từ nông thôn lên thành thị. 

- Quy mô dân số và mật độ dân số là một trong những tiêu chí để phân loại đô thị, việc 
định hướng, đánh giá quy mô dân số đô thị và nông thôn trong đồ án quy hoạch là rất quan trọng 
để từ đó để có định hướng cho sự phát triển của đô thị trong tương lai một cách bền vững.

- Không lập quy hoạch nông thôn ở những khu vực giáp ranh đô thị mà đã được phê duyệt 
QHĐT mở rộng.

- Bổ sung loại “đất đô thị” và “đất xây dựng đô thị” trong Luật Đất đai sửa đổi và Luật 
Quy hoạch đô thị.

- Bổ sung nội dung “bản đồ địa hình” trong Luật QHĐT và Luật XD.

•	 Định hướng chính sách về mối quan hệ giữa đô thị và công nghiệp hóa

- Xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch ở phạm vi cả nước, vùng và địa 
phương về phát triển công nghiệp, KCN và PTĐT đóng vai trò to lớn trong thúc đẩy, phát triển 
kinh tế - xã hội, công nghiệp hóa và đô thị hóa ở Việt Nam. 

- Quan hệ giữa quy hoạch KCN, QHĐT, quy hoạch tỉnh là quan hệ giữa các hợp phần quy 
hoạch khu chức năng cần gắn bó mật thiết với nhau.

- Theo Luật Quy hoạch 2017, Điều 27 về nội dung quy hoạch tỉnh có yêu cầu quy hoạch 
KCN và QHĐT nhưng đặt ra đây là các phương án quy hoạch theo ngành lĩnh vực có tính chất 
độc lập, riêng rẽ với nhau. Mặt khác, yêu cầu về nội dung quy hoạch hệ thống đô thị mới xác 
định QHĐT theo tính chất đơn vị hành chính, chưa xác định yêu cầu nội dung về quy hoạch 
phân bố hệ thống khu nhà ở đô thị, khu dịch vụ đô thị nằm ở khu vực nông thôn hay trên địa bàn 
tỉnh nói chung. Đặc biệt là những khu nhà ở đô thị cần quy hoạch để đáp ứng yêu cầu về nhà ở 
cho người lao động tại các KCN.

- Quy hoạch tỉnh xác định phương án quy hoạch hệ thống đô thị, bao gồm đô thị cấp quốc 
gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn; phương án PTĐT tỉnh lỵ và 
các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn; phương án phát triển hệ thống KKT; KCN, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên 
địa bàn và phương án phát triển các CCN. Điều này, dẫn đến tình trạng cả trong quy hoạch tỉnh 
và trong thực tế triển khai thực hiện, tính gắn kết, đồng bộ còn thấp giữa phát triển các KCN và 
PTĐT, khu nhà ở đô thị cho người lao động tại KCN. Điều này cần nghiên cứu tiếp trong Luật 
Quy hoạch và Luật QHĐT.

- Rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn 
về quy hoạch bao gồm cả QHĐT. Trong đó, phương án QHĐT cần có nội dung quy hoạch bố 
trí KCN, CCN, khu công nghệ cao (nếu có); bố trí quy hoạch các khu nhà ở đô thị, khu dịch vụ 
đô thị cho KCN, theo hướng QH điểm dân cư công nghiệp, QHĐT công nghiệp.

- Phối kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu giữa các chuyên gia quy hoạch về phát triển công 
nghiệp, đô thị và trong những lĩnh vực quan trọng liên quan khác trong xây dựng phương án 
quy hoạch KCN và QHĐT.
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- Rà soát công tác thống kê dân số tại các điểm dân cư công nghiệp trên địa bàn nông thôn 
hiện nay.

- Cần đổi mới quy trình lập quy hoạch theo hướng QHĐT công nghiệp ngay từ đầu và 
được bổ sung trong Luật quy hoạch đô thị.

d) Định hướng chính sách về hạ tầng kỹ thuật đô thị

 Định hướng chính sách về hệ thống giao thông đô thị

- Phát triển mạng lưới giao thông đường bộ từng bước đồng bộ, một số công trình hiện 
đại, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và 
hạn chế ô nhiễm môi trường, hình thành hệ thống giao thông vận tải hợp lý giữa các phương 
thức vận tải, kết nối giữa giao thông đường bộ đối ngoại và giao thông đô thị. 

- Cải tạo nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có, kết nối thông 
suốt tuyến đường sắt liên vận quốc tế; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp nguồn lực 
để khởi công một số tuyến đường sắt mới trong đó ưu tiên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - 
Nam, các tuyến kết nối cảng biển cửa ngõ quốc tế, sân bay quốc tế, đường sắt đầu mối tại thành 
phố lớn, nghiên cứu để triển khai tuyến đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Cần Thơ. Kết nối 
đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị.

- Phát triển kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa đồng bộ, từng bước hiện đại, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Kết nối giao thông đường thủy đối 
ngoại với giao thông đường công cộng bằng đường thủy trong đô thị.

- Phát triển hệ thống cảng biển đồng bộ, hiện đại, dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, an toàn hàng hải và bảo vệ môi 
trường. Kết nối giao thông đường biển đối ngoại với hệ thống giao thông công cộng của các đô 
thị ven biển.

- Định hướng mục tiêu đến năm 2030: Tổng sản lượng hành khách thông qua các sân 
bay khoảng 275,9 triệu hành khách và khoảng 4,1 triệu tấn hàng hóa. Quy hoạch hệ thống cảng 
hàng không, sân bay giai đoạn 2021 - 2030, cả nước có 28 cảng hàng không. Kết nối giao thông 
đường không với hệ thống GTCC của đô thị.

- Hoàn thành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật như Luật, Nghị định, thông tư hướng 
dẫn; Quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị theo hướng giao thông thông minh.

- Tiếp tục đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống giao thông công cộng như xe buýt, 
tầu điện trên cao, tầu điện ngầm… lấy giao thông cộng cộng là trọng tâm trong phát triển giao 
thông đô thị. Ưu tiên hoàn thiện mạng lưới đường trục chính đô thị. Nâng cao năng lực vận tải 
của hệ thống giao thông đô thị.

- Ứng dụng khoa học công nghệ trong giao thông vận tải hướng tới giao thông đô thị 
thông minh. Chuyển đổi số trong công tác quản lý, kiểm soát, giám sát hạ tầng giao thông đô 
thị. Sử dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, tương tác với người dân tham gia 
giao thông.
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- Tỷ lệ đất giao thông tại các đô thị lớn đến năm 2030 đạt 12-13%; Tỷ lệ vận tải hành 
khách công cộng đến năm 2030 đạt 20-25% [28].

- Đảm bảo các chỉ tiêu mật độ mạng lưới đường giao thông đô thị, mạng lưới giao thông 
công cộng đô thị theo đúng quy hoạch giao thông đô thị đã được phê duyệt.

- Cần có giải pháp hữu hiệu để hạn chế gia tăng và sử dụng phương tiện giao thông cá 
nhân (xe máy, ô tô con), nguyên nhân chính của ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn.

- Khuyến khích sử dụng giao thông xe đạp như một loại phương tiện giao thông thân thiện 
với môi trường.

- Cần tăng cường các văn bản pháp quy quản lý giao thông đô thị ở các cơ quan quản lý 
đô thị, từ cấp Trung ương đến địa phương.

 Định hướng chính sách về hệ thống cấp nước đô thị

- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và 
KCN Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 
22/12/2016 với các mục tiêu và giải pháp cụ thể.

Mục tiêu tổng quát: Định hướng phát triển cấp nước đô thị và KCN phục vụ nhu cầu thiết 
yếu của con người và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..

Mục tiêu và các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025:

+ Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung tại các đô thị đạt 
100%, với tiêu chuẩn cấp nước bình quân đạt 120 lít/người/ngày đêm, chất lượng nước đạt quy 
chuẩn quy định; các KCN được cấp nước đầy đủ theo yêu cầu áp lực và lưu lượng.

+ Tỷ lệ hệ thống cấp nước khu vực đô thị lập và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn đạt 
75%; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch tại các đô thị dưới 15%; dịch vụ cấp nước liên tục, đủ 
áp lực 24 giờ trong ngày.

Tầm nhìn đến năm 2050: Đáp ứng mọi nhu cầu và bảo đảm cấp nước an toàn cho sinh 
hoạt và sản xuất của đô thị, khu dân cư tập trung và KCN.

- Hoàn thiện các quy định quản lý ngành cấp nước.

- Nghiên cứu, đề xuất các nội dung cơ bản để xây dựng Luật Cấp nước.

- Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 
2007, Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011.

- Rà soát, điều chỉnh đồng bộ hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành cấp nước 
thích ứng với tác động của BĐKH, phù hợp với tiến bộ khoa học công nghệ và bảo đảm cấp 
nước an toàn.

- Xây dựng và ban hành quy định về điều kiện năng lực của các tổ chức, cá nhân tham gia 
vào đầu tư và vận hành hệ thống cấp nước.

- Đối với KCN có nhà máy cấp nước riêng, nghiên cứu thực hiện cơ chế bù giá nước sinh 
hoạt cho đô thị tại địa phương.
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- Tỷ lệ cấp nước đô thị đến năm 2030 đạt 100%; Tỷ lệ thất thoát nước đến năm 2030 đạt 
dưới 12%.

 Định hướng chính sách về hệ thống cấp điện và chiếu sáng đô thị

- Luật Điện lực năm 2004 quy định 01 chương về “tiết kiệm trong phát điện, truyền tải, 
phân phối và sử dụng điện”. 

- Nhu cầu sử dụng điện của Việt Nam tăng với tốc độ nhanh chóng (trung bình 10,5% 
trong giai đoạn 2011-2019), cao hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Do đó, sử dụng điện tiết kiệm, 
hiệu quả, bảo vệ môi trường phải được xem là quốc sách quan trọng và trách nhiệm của toàn 
xã hội. 

- Mục tiêu quan trọng của các chương trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh 
phụ tải điện là tác động thay đổi thói quen sử dụng điện của người dân theo hướng hiệu quả hơn, 
tiết kiệm được vốn đầu tư xã hội cho hạ tầng điện lực. 

- Cần xây dựng cơ sở pháp lý để hình thành và vận hành hiệu quả các quỹ về phát triển 
năng lượng bền vững, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả theo hướng xã hội 
hóa.

- Luật Điện lực 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực năm 2012 
đã quy định hệ thống các quy định quản lý, vận hành hệ thống điện phục vụ hoạt động giao dịch 
trên thị trường điện. Các quy định này là căn cứ xây dựng các quy định, quy trình quản lý, vận 
hành hệ thống điện hiện nay.

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chiếu sáng đô thị ngày càng hoàn thiện. Quy 
định về chiếu sáng đô thị được đề cập trong các Luật như Luật Quy hoạch đô thị 2009, Luật Xây 
dựng 2003, 2014, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 2010. 

- Năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2009/NĐ-CP về Quản lý chiếu sáng 
đô thị, đây là văn bản quy phạm pháp luật quan trọng làm nền tảng cho công tác quản lý nhà 
nước về chiếu sáng đô thị. Năm 2022 là năm thứ 13 thực hiện Nghị định số 79/2009/NĐ-CP về 
Quản lý chiếu sáng đô thị của Chính phủ. 

- Năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1874/QĐ-TTg Phê duyệt 
định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025, trong đó đặt ra mục tiêu về 
chiếu sáng đô thị cùng với các chỉ tiêu, giải pháp cho từng mốc giai đoạn đến năm 2025. 

- Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực chiếu sáng đô thị cũng được chú 
ý rà soát ban hành như QCVN 07-7:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị; QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch Xây 
dựng; QCVN 09:2017/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng 
năng lượng hiệu quả.

- Cần điều chỉnh bổ sung Luật Quy hoạch, Luật Đô thị trong đó có nội dung chiếu sáng 
đô thị, hoặc bổ sung Luật Chiếu sáng đô thị trong tương lai.

- Nghiên cứu về hình thức hợp tác công tư trong lĩnh vực chiếu sáng.

- Xây dựng trung tâm dữ liệu về chiếu sáng đô thị, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
tiếp cận thông tin liên kết cần thiết nhanh chóng, thuận lợi.
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 Định hướng chính sách về thoát nước đô thị

- Xác định cao độ nền là một nội dung trong định hướng quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của 
đồ án quy hoạch xây dựng, QHĐT.

- Hệ thống văn bản quy phạm đã quy định cao độ nền trong đồ án quy hoạch đô thị nhưng 
thực tế đã cho thấy việc triển khai lập, thẩm định, phê duyệt nội dung về cao độ nền đô thị còn 
nhiều hạn chế về cơ sở khoa học, cơ sở dữ liệu và năng lực tư vấn chưa đáp ứng yêu cầu. 

- Cần quy định rõ cao độ nền xây dựng cho từng khu vực trong đồ án QHĐT như quy định 
cao độ nền với khu vực hiện hữu, khu vực đô thị mới, khu vực trung tâm, khu vực ngoại thành, 
khu vực ven đô, khu vực ven biển, ven sông… các quy định này cần được nêu trong đồ án quy 
hoạch cao độ nền và thoát nước mặt riêng. 

- Cần có chính sách nhằm nâng cao năng lực cho đơn vị tư vấn lập quy hoạch. Theo đó 
cần quy định rõ chuyên môn đối với cá nhân, tổ chức lập quy hoạch đối với quy hoạch cao độ 
nền và thoát nước mặt đô thị. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu về BĐKH, tần suất của các hiện tượng thời tiết cực đoan, lượng 
mưa, mùa mưa, ngập úng thông qua số liệu quan trắc mưa, tần suất lũ, thủy văn liên tục trong 
nhiều năm để có số những dự báo tương đối chính xác cho tương lai.

- Trong nội dung của đồ án QHC đô thị cần bổ sung phần quy hoạch cao độ nền đối với 
khu vực được định hướng mở rộng. 

- Cần có quy định thống nhất trong việc quy định phải giữ nguyên cao độ mặt đường đô 
thị đối với việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống giao thông. 

- Cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị kỹ thuật theo đó cần tận dụng tối đa địa hình để phân 
vùng thoát nước, tránh gây lãng phí.

- Cần nâng cao năng lực đối với các nhà quản lý đô thị, đồng thời đẩy mạnh công tác 
thanh kiểm tra để trành tình trạng xây dựng cốt nền sai quy hoạch.

- Cần có chính sách bảo vệ diện tích ao hồ điều hòa đây chính là phần lưu trữ nước mưa 
trực tiếp khi có mưa. Hạn chế thay đổi mặt phủ tự nhiên trong phát triển đô thị.

- Cần tách và phân quyền rõ cho cấp quản lý từ Trung ương đến địa phương, dần hướng 
tới tự chủ cho các địa phương có dự án san nền và thoát nước mặt.

- Xây dựng hệ thống bể chứa đảm bảo chống ngập lụt cục bộ.

- Cần sớm ban hành Luật Thoát nước và Luật Vệ sinh môi trường đô thị để hoàn thiện cơ 
sở pháp lý, hoặc đó là một phần của Luật Đô thị.

- Về thoát nước thải, tuân thủ Điều chỉnh Định hướng phát triển thoát nước đô thị và KCN 
Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050 (phê duyệt theo QĐ số 589/QĐ-Ttg ngày 
06/4/2016).

- Bổ sung chính sách phí nước thải môi trường: Từ năm 2013, mức phí bảo vệ môi trường 
cho xử lý nước thải công nghiệp đã được tăng gấp mười lần theo Nghị định 25/2013/NĐ-CP, 
mới đây nhất là Nghị định 53/2020/NĐ-CP ngày 05/5/2020. Tuy nhiên, đối với nước thải công 
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nghiệp thì vẫn còn thấp, và nước thải sinh hoạt thì vẫn chưa có phí. Cần đánh giá bổ sung phí 
nước thải sinh hoạt để kiểm soát lượng nước thải này.

- Rà soát quy chuẩn, tiêu chuẩn theo hướng tăng diện tích mặt nước, cây xanh, bề mặt 
thấm nước và chứa nước, thoát nước bền vững; ứng dụng KHCN trong quản lý ngập úng và bảo 
vệ môi trường đô thị.

- Xây dựng cơ chế chính sách về giá dịch vụ xử lý nước thải phù hợp điều kiện kinh tế - xã 
hội, đủ sức thu hút các nhà đầu tư.

- Từng bước tăng tỷ lệ nước thải bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn. Khuyến khích sử dụng 
công nghệ xử lý tiên tiến hiệu quả, thân thiện với môi trường.

- Ban hành các chính sách thu hút đầu tư nhằm phát triển thoát nước thải và xử lý nước 
thải.

- Tỷ lệ thu gom nước thải đến năm 2030 đạt khoảng 80%. Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được 
xử lý đạt quy chuẩn đến năm 2030 tại các đô thị loại II trở lên đạt 40-45%, tại các đô thị loại 
III, IV, V đạt 25-30%. Phạm vi phục vụ của hệ thống thoát nước mưa đô thị đến năm 2030 đạt 
80% [28].

- Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
chiến lược Quốc gia về quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050:

+ Đến năm 2025: 90% tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý 
đảm bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản xuất 
phân hữu cơ. 

+ Đến năm 2050: Toàn bộ CTR phải được phân loại tại nguồn, xử lý bằng các công nghệ 
hiện đại, hạn chế tối đa chôn lấp.

+ Tiêu chuẩn thải tuân thủ các quy chuẩn quy hoạch, theo phân cấp đô thị. Áp dụng bổ 
sung các tiêu chí đô thị xanh để giảm lượng thải cần phải xử lý.

+ Tất cả các công nghệ lựa chọn đều phải đáp ứng các chỉ tiêu môi trường. 

đ) Định hướng chính sách về đô thị đặc thù

•	 Đô thị bền vững

- Mô hình đô thị nén bền vững chính là xu hướng phát triển của các đô thị hiện đại trên 
thế giới hiện nay. Nhà cao tầng có mối liên hệ tương hỗ và đóng góp mật thiết cho việc phát 
triển các đô thị nén bền vững. Mô hình đô thị nén bền vững cùng với những giải pháp quy 
hoạch và phương thức quản lý phù hợp sẽ là cơ sở cho cho nhà cao tầng đóng góp cho việc 
phát triển bền vững. 

- Liên Hợp Quốc đã đề ra 17 mục tiêu với và 169 chỉ tiêu nhỏ cho sự phát triển bền vững, 
bao gồm các lĩnh vực kết thúc đói nghèo, cải thiện sức khỏe và giáo dục, làm cho các thành phố 
bền vững hơn, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ đại dương và rừng. Mục tiêu phát triển bền 
vững đến năm 2030 được xem là kế hoạch quan trọng cho một giai đoạn mới của Liên hiệp quốc 
nhằm khuyến khích các quốc gia trên thế giới cùng tham gia tạo nên một thế giới năng động, 
phát triển hài hoà và bền vững trong dài hạn.
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- Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hành động Quốc gia để hướng tới mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên Hợp Quốc với 17 mục tiêu chính với 119 mục tiêu cụ thể. Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam tại (Chương trình 
Nghị sự 21) trong đó đã đề ra mục tiêu tổng quát và các nguyên tắc chính để phát triển bền vững.

- Việt Nam chưa có đô thị nào có định hướng rõ ràng về phát triển đô thị bền vững cụ thể 
nhưng các yếu tố về môi trường, kinh tế phát triển bền vững là những yếu tố tạo nên đô thị bền 
vững đã được lồng ghép vào trong các đồ án quy hoạch và các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị. 
Cần sớm ban hành tiêu chuẩn, tiêu chí để công nhận đô thị bền vững.

- Đề xuất khái niệm ĐTBV như sau: 

+ Đô thị bền vững: là sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế - xã hội, môi trường, chính quyền, 
không gian cảnh quan, cơ sở hạ tầng của đô thị nhằm nâng cao chất lượng sống của thế hệ hiện 
tại mà không làm ảnh hưởng đến nhu cầu phát triển của thế hệ tương lai.

- Đề xuất tiêu chí đánh giá đô thị bền vững áp dụng cho Việt Nam gồm: 5 tiêu chí chính 
với 27 tiêu chuẩn. 5 tiêu chí chính đó là: Kinh tế - xã hội, môi trường, chính quyền, cơ sở hạ 
tầng, không gian cảnh quan.

•	 Đô thị thông minh

- Xây dựng thành phố thông minh đã và đang trở thành xu thế tất yếu của các đô thị trên 
thế giới. Tại Việt Nam, phát triển đô thị thông minh là phương thức quan trọng để tận dụng hiệu 
quả những cơ hội của Cuộc cách mạng Công nghiệp lần thứ tư hay còn gọi là cách mạng công 
nghiệp 4.0 và hướng tới phát triển bền vững. Việt Nam xác định rõ, xây dựng và phát triển đô 
thị thông minh là một trong ba nội dung cốt lõi trong chủ động tham gia cách mạng công nghiệp 
4.0, bên cạnh phát triển kinh tế số và xây dựng Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số.

- Hiện nay tại Việt Nam chưa ban hành bộ tiêu chí cụ thể để công nhận một đô thị có phải 
là đô thị thông minh hay không. Cần sớm xây dựng bộ tiêu chí và cơ sở pháp lý để xây dựng và 
phát triển đô thị thông minh.

- Đề xuất khái niệm ĐTTM như sau: 

+ Đô thị thông minh: là đô thị được ứng dụng CNTT&TT và các phương tiện khác nhằm 
cải thiện, nâng cao chất lượng sống. Đảm bảo hiệu quả trong quá trình quản lý vận hành, cung 
cấp các dịch vụ và mức độ cạnh tranh của đô thị.

- Trên thế giới có nhiều bộ tiêu chí khác nhau để công nhận ĐTTM. Đề nghị lựa chọn 6 
tiêu chí chính, đó là: chính quyền thông minh, giao thông thông minh, kinh tế thông minh, con 
người thông minh, môi trường thông minh, cuộc sống thông minh.

- Mỗi đô thị có thể phát triển theo hướng thông minh khác nhau tùy thuộc vào thế mạnh 
sẵn có của các đô thị và phải tích hợp được 3 yếu tố chính đó là công nghệ, con người và 
chính sách.

•	 Đô thị xanh

- Phát triển của đô thị xanh là xu hướng tất yếu của các đô thị trung bình và nhỏ. Sự phát 
triển của các đô thị xanh cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững và hiệu 
quả, tránh tình trạng bê tông hóa trong tương lai. 
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- Việt Nam chưa có khái niệm nào định nghĩa rõ nét về đô thị xanh, dù trong các văn 
bản pháp luật, quy chuẩn, cũng đã đề cập đến phần xanh trong đô thị đó là hệ thống cây xanh, 
mặt nước.

- Cần làm rõ sự khác biệt giữa “Đô thị tăng trưởng xanh” (Thông tư số 01/2018/TT-BXD 
ngày 5/1/2018) và “Đô thị xanh” (theo thông lệ quốc tế).

- Đề xuất sử dụng khái niệm “Đô thị xanh” của Lê Minh Thoa (Luận án tiến sĩ, 2019) và 
“Phát triển đô thị xanh” của TS. KTS. Lê Thị Bích Thuận:

+ Đô thị xanh: là đô thị được đầu tư xây dựng có quan tâm đến điều kiện sống tốt nhất 
cho mọi dân cư đô thị, giảm thiểu nhu cầu về năng lượng, ít ô nhiễm môi trường, đa dạng về 
sinh học đảm bảo kiến trúc cảnh quan đô thị có không gian xanh, công trình xanh, có hệ thống 
giao thông đạt tiêu chuẩn xanh, các khu công nghiệp xanh và môi trường đô thị đạt chất lượng 
xanh, đảm bảo cung cấp các điều kiện tốt nhất về kinh tế, xã hội, môi trường cho cư dân đô thị” 
(Lê Minh Thoa - Luận án tiến sĩ, 2019).

+ Phát triển đô thị xanh: là xu hướng phát triển đặc biệt thích hợp với các đô thị có lợi thế 
về khí hậu và địa hình tự nhiên phong phú, đa dạng. Điều này đang phụ thuộc về các đô thị trung 
bình và đô thị nhỏ với lợi thế dễ dàng phát triển thành các đô thị du lịch, đô thị truyền thống làng 
nghề, cho phép khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững, hạn chế xây dựng mà vẫn 
tạo nguồn lực phát triển đô thị, hạn chế việc khai thác tài nguyên theo kiểu làm gia tăng các quỹ 
đất dành cho xây dựng, dẫn đến bê tông hóa bề mặt đô thị (TS. KTS. Lê Thị Bích Thuận, 2016).

- Từ kinh nghiệm quốc tế và các nghiên cứu khoa học của Việt Nam, đề xuất 07 tiêu chí 
của Đô thị xanh như sau:

+ Không gian xanh: Quy hoạch và quản lý đất đai đô thị; cây xanh đô thị; mặt nước đô thị.

+ Công trình xanh: Hệ thống năng lượng mặt trời; hệ thống mái nhà xanh; hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật nâng cao; tăng cường sử dụng năng lượng bằng sức gió.

+ Giao thông xanh: Sử dụng nguyên liệu xanh; sử dụng các phương tiện công cộng; tăng 
cường các phương tiện sử dụng năng lượng điện; tăng cường giao thông xe đạp và giao thông đi bộ.

+ Công nghiệp xanh: Tái sử dụng nguồn nước thải; áp dụng công nghệ cao, công nghệ sạch.

+ Chất lượng môi trường xanh: Xây dựng chương trình quản lý rác thải; xử lý nghiêm 
khắc hành vi gây ô nhiễm môi trường.

+ Cộng đồng dân cư sống thân thiện với môi trường: Nâng cao ý thức khu dân cư; chính 
sách xây dựng cộng đồng thân thiện.

+ Bảo tồn thiên nhiên, văn hóa: Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; giữ gìn văn hóa địa phương.

- Trong các chính sách sắp tới cần phải có nghiên cứu khoa học sâu về đô thị xanh để đưa 
ra được tiêu chuẩn đánh giá về đô thị xanh. 

•	 Đô thị sinh thái

- Hiện nay tại Việt Nam, trong hệ thống văn bản pháp luật chưa quy định chính 
thức khái niệm về “đô thị sinh thái” cũng như các tiêu chí cụ thể khi xem xét đánh giá 
một đô thị có phải là đô thị sinh thái hay không.
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- Tiêu chí đô thị sinh thái là phải liên quan đến môi trường tự nhiên, đa dạng hóa việc sử 
dụng đất, chức năng đô thị và các hoạt động khác của con người, xây dựng hệ thống đô thị khép 
kín và tự cân bằng, giữ cho sự phát triển dân số và tiềm năng của môi trường được cân bằng.

- Đô thị sinh thái hiện nay mới chỉ dừng ở mức nghiên cứu, chưa có ứng dụng rộng rãi 
trong quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị. Khái niệm đô thị sinh thái cần có trong Luật 
Quy hoạch đô thị và Luật Đô thị.

- 8 tiêu chí đánh giá đô thị sinh thái phù hợp với điều kiện Việt Nam, bao gồm: Không 
khí; năng lượng; không gian xanh; đa dạng sinh học; tiếng ồn; giao thông; chất thải rắn; nước; 
các vấn đề xã hội.

•	 Đô thị công nghiệp

- Khu công nghiệp ở Việt Nam hình thành sớm nhất từ năm 1991 tại Nghị định số 
322/1991/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 18/10/1991 về ban hành quy chế khu chế xuất. 

- Nghị định số 322/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng ngày 18/10/1991 về việc ban hành quy 
chế khu chế xuất; Nghị định số 192/1994/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/12/1994 về việc ban 
hành quy chế khu công nghiệp; Nghị định số 36/1997/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24/04/1997 
về ban hành quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Nghị định 29/2008/
NĐ-CP; Nghị định số 82/2018/NĐ-CP và Nghị định số 35/2022/NĐ-CP chưa có quy định về 
điểm dân cư công nghiệp và đô thị công nghiệp.

- Nhóm nghiên cứu đề xuất một số thuật ngữ sau đây:

+ Khu công nghiệp: là địa bàn tập trung công nghiệp, bao gồm một số điểm công nghiệp 
phát triển gần nhau; thống nhất sử dụng mạng lưới hạ tầng, có thể có những liên hệ sản xuất 
nhất định giữa các xí nghiệp. Hình thái tập trung này cho phép sử dụng hiệu quả hơn mạng lưới 
hạ tầng và các nguồn lực quan trọng khác (Nhóm nghiên cứu, 2021).

+ Điểm dân cư công nghiệp: là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau 
trong sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi khu công 
nghiệp - khu dân cư - khu dịch vụ, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã 
hội, văn hóa và các yếu tố khác mà trong đó chức năng sản xuất công nghiệp là chính (Nhóm 
nghiên cứu, 2021).

+ Đô thị công nghiệp: là đô thị mà ở đó chức năng sản xuất công nghiệp là chính (Nhóm 
nghiên cứu, 2021).

- Cần bổ sung chính sách về “Đô thị công nghiệp” và “Điểm dân cư công nghiệp” trong 
Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đô thị, Luật tổ chức chính quyền địa phương.

•	 Đô thị đại học

- Đô thị ĐH là những dự án đầu tư được ưu tiên nhu cầu tối đa cho giảng viên và SV làm 
trọng tâm, là công dân chính của đô thị.

- Nhóm nghiên cứu đề xuất sử dụng khái niệm Đô thị đại học cho nghiên cứu này:

+ Đô thị đại học: là sự liên kết các trường đại học với nhau có quy mô diện tích tương 
đương như một thị trấn. Có cấu trúc bao gồm một hạt nhân trung tâm là các trường đại học và 
các khu chức năng tổng hợp phục vụ cho cộng đồng đô thị đại học đó. Chức năng chính của đô 
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thị đại học là cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng cho các trường đại học và cao đẳng, các cơ sở 
an sinh xã hội và hậu cần theo một cơ chế quản lý nhất định để điều hành và quản lý các thành 
phần trong khu vực (Nhóm nghiên cứu, 2021).

- Cần bổ sung chính sách về “Đô thị đại học” trong Luật Quy hoạch đô thị, Luật Đô thị.

•	 Đô thị du lịch

- Tại Việt Nam, theo Luật Du lịch và Chiến lược phát triển du lịch đã phân thành 3 loại: Đô 
thị du lịch nghỉ dưỡng núi; Đô thị du lịch biển; Đô thị du lịch văn hoá - lịch sử.

- Theo Luật Du lịch và Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam có 9 tiêu chí tiêu biểu đánh 
giá đô thị du lịch đô thị gồm: Tài nguyên du lịch; Thị trường khách du lịch; Sản phẩm du lịch; 
Kinh tế du lịch; Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật du lịch; Về xây dựng, phát triển không gian; 
Các tiêu chí về môi trường; Về quản lý phát triển, kinh doanh du lịch; Tiêu chí về thông tin, 
quảng bá, xúc tiến và dân trí về du lịch.

- Cần bổ sung chính sách về “Đô thị du lịch” trong Luật Quy hoạch đô thị và Luật Đô thị.

•	 Đô thị di sản

- Các thành phố lịch sử, di sản đã và đang trở thành nơi thu hút khách du lịch với hình 
thức du lịch di sản, là nơi khẳng định các giá trị văn hóa, kiến trúc, lịch sử của đô thị, đất nước.

- Tại Việt Nam hiện nay chưa có một định hướng cụ thể từ hệ thống văn bản QPPL, song 
bước đầu đã có tại một số địa phương như Huế, Hội An, Đà Lạt…

- Tại Huế đã đưa ra quan điểm phát triển đô thị trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di 
sản tại Quyết định phê duyệt đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030 và Nghị quyết 
54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045.

- Thành phố Đà Lạt đưa ra mục tiêu phát triển đô thị gắn với du lịch văn hóa di sản tầm 
quốc gia. Tỉnh cũng đã tổ chức hội thảo để phân tích và có góc nhìn đa chiều để hướng đến xây 
dựng thành phố Đà Lạt trở thành đô thị di sản.

- Thành phố Hội An Thủ tướng Chính phủ đã đề ra mục tiêu phát triển bền vững giá trị 
di sản văn hóa bao gồm bảo tồn văn hóa vật thể và phi vật thể. Tại Quyết định phê duyệt Quy 
hoạch đầu tư tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị tài sản văn hóa thế giới Đô thị cổ Hội 
An gắn với phát triển thành phố Hội An và du lịch giai đoạn 2012 - 2025. Thành phố cũng tổ 
chức hội thảo về bảo tồn, phát huy giá trị các đô thị di sản Hội An.

- Luật Di sản văn hóa đã có quy định về công nhận di sản văn hóa vật thể (di tích 
lịch sử văn hóa) cho một khu vực tổng thể (không giới hạn về quy mô). Tuy nhiên Việt 
Nam chưa có một đô thị nào với toàn bộ ranh giới hành chính được công nhận là di sản 
mà chỉ có một phần của đô thị được công nhận.

- Khái niệm “Đô thị di sản” chưa có trong hệ thống văn bản QPPL của Việt Nam. 
Nhóm nghiên cứu đề xuất khái niệm đô thị di sản như sau: 

+ Đô thị di sản: là đô thị có vị trí và cấu trúc toàn đô thị hay một phần của đô thị 
được bảo tồn một cách toàn vẹn, trong đó có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật 



575

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

thể được công nhận, được phát triển trên nguyên tắc bảo tồn, phát huy giá trị di sản và 
hòa hợp với thiên nhiên (Nhóm nghiên cứu, 2022).

- Nhóm nghiên cứu đề xuất bộ tiêu chí để công nhận đô thị là ĐTDS gồm 5 tiêu chí: 

+ Vị trí cấu trúc toàn đô thị hay một phần của đô thị được bảo tồn một cách toàn vẹn và 
được tiếp nối qua các giai đoạn lịch sử; 

+ Có hệ thống di sản văn hóa vật thể như các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng 
cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia tạo nên diện mạo đặc trưng của đô thị được UNESCO công 
nhận lài di sản văn hóa; 

+ Có hệ thống di sản văn hóa phi vật thể, thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, không gian 
văn hóa có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng và được lưu truyền 
qua các thế hệ và được công nhận ở cấp quốc gia hoặc thế giới; 

+ Đô thị có giá trị lịch sử và văn hóa đặc sắc được bảo tồn và phát triển tiếp nối; 

+ Hệ thống không gian kiến trúc cảnh quan của đô thị được quản lý trong mối quan hệ 
hài hòa với thiên nhiên.

3. Kết luận

Từ kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu rút ra những kết luận sau:

- Thiếu các khái niệm và nhóm nghiên cứu đã đề xuất các khái niệm hiện chưa có hoặc 
chưa đầy đủ, cụ thể như sau:

+ Nông thôn mới: là nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; cơ cấu kinh tế 
và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý; xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; đời sống 
vật chất, tinh thần được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ.

+ Quy hoạch nông thôn mới: là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng thời bố trí và sắp xếp các khu vực có chức năng sản xuất, dịch 
vụ, hạ tầng kinh tế - xã hội và môi trường theo quy trình quy hoạch xây dựng nông thôn và theo 
tiêu chuẩn nông thôn mới.

+ Vùng ven đô: là một khu vực giáp ranh giữa đô thị - nông thôn và khu vực giáp ranh 
giữa nội thành - ngoại thành và giữa nội thị - ngoại thị, với các đặc thù vê mặt không gian, kinh 
tế - xã hội và pháp lý.

+ Đô thị thông minh: là đô thị được ứng dụng CNTT&TT và các phương tiện khác nhằm 
cải thiện, nâng cao chất lượng sống. Đảm bảo hiệu quả trong quá trình quản lý vận hành, cung 
cấp các dịch vụ và mức độ cạnh tranh của đô thị.

+ Khu công nghiệp: là địa bàn tập trung công nghiệp, bao gồm một số điểm công nghiệp 
phát triển gần nhau; thống nhất sử dụng mạng lưới hạ tầng, có thể có những liên hệ sản xuất 
nhất định giữa các xí nghiệp. Hình thái tập trung này cho phép sử dụng hiệu quả hơn mạng lưới 
hạ tầng và các nguồn lực quan trọng khác.

+ Điểm dân cư công nghiệp: là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với nhau 
trong sản xuất công nghiệp, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi khu công 
nghiệp - khu dân cư - khu dịch vụ, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã 
hội, văn hóa và các yếu tố khác mà trong đó chức năng sản xuất công nghiệp là chính.
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+ Đô thị công nghiệp: là đô thị mà ở đó chức năng sản xuất công nghiệp là chính.

+ Đô thị di sản: là đô thị có vị trí và cấu trúc toàn đô thị hay một phần của đô thị được 
bảo tồn một cách toàn vẹn, trong đó có hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được công 
nhận, được phát triển trên nguyên tắc bảo tồn, phát huy giá trị di sản và hòa hợp với thiên nhiên.

+ Đô thị đại học: là sự liên kết các trường đại học với nhau có quy mô diện tích tương 
đương như một thị trấn. Có cấu trúc bao gồm một hạt nhận trung tâm là các trường đại học và 
các khu chức năng tổng hợp phục vụ cho cộng đồng đô thị đại học đó. Chức năng chính của 
đô thị đại học là cung cấp hệ thống cơ sở hạ tầng cho các trường đại học và cao đẳng các cơ sở 
an sinh xã hội và hậu cần theo một cơ chế quản lý nhất định để điều hành và quản lý các thành 
phần trong khu vực.

+ Tổ chức không gian đô thị: là việc quy hoạch tổ chức không gian, bố trí cơ cấu, phối 
hợp các vật thể kiến trúc đô thị, cây xanh, mặt nước trong đô thị có ảnh hưởng trực tiếp đến 
cảnh quan đô thị trong một mối quan hệ trong đô thị, liên ngành, liên vùng nhằm sử dụng một 
cách hợp lí các tiềm năng tự nhiên, lao động, vị trí địa lí kinh tế, chính trị và cơ sở vật chất kĩ 
thuật đã và sẽ tạo dựng cho một đô thị để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống 
trong đô thị, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đô thị, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
và phát triển bền vững.

+ Đô thị đối trọng: là một phần hợp nhất của chiến lược phát triển vùng và của chùm đô 
thị, các đô thị này trong thời gian đầu sẽ là những đơn vị phụ thuộc, được tập trung đầu tư về 
công nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng đô thị. Các đô thị này sẽ phát triển tương đương 
với đô thị trung tâm và trong tương lai sẽ trở thành các đô thị trung tâm.

- Tầm nhìn đến năm 2045: Việt Nam cần hoàn thiện Bộ luật về đô thị (bao gồm quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển) mà còn nhiều các hoạt động trong đô thị hiện nay đang 
là văn bản dưới luật.

Bộ luật về đô thị ấy nên gọi là: LUẬT ĐÔ THỊ.

Luật Đô thị cần được triển khai sớm và hoàn thành trước năm 2045 nhân dịp kỷ niệm 100 
năm thành lập nước.

Luật Đô thị cần được soạn thảo thống nhất, quản lý thống nhất, tránh tình trạng chồng 
chéo hoặc phân tán rải rác trong các quy định ở nhiều loại văn bản khác nhau như hiện nay.

- Định hướng chính sách đến năm 2030:

Luật Đô thị cần được soạn thảo trong giai đoạn 2023-2025. Các nội dung trong Luật này 
có thể dẫn chiếu các nội dung mà đã được ban hành trong các luật khác.

Trong giai đoạn 2026-2030 và 2031-2045, những nội dung nào đã đủ điều kiện có thể xây 
dựng thành những Luật chuyên ngành và được dẫn chiếu trong Luật Đô thị.

Sau đây là những nội dung chính được đề xuất trong bộ LUẬT ĐÔ THỊ:

LUẬT ĐÔ THỊ

Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương 2: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
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Chương 3: QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN VÀ ĐIỂM DÂN CƯ 
KHÁC

Chương 4: QUY HOẠCH ĐÔ THỊ 

Được thực hiện theo pháp luật về Quy hoạch đô thị.

Chương 5: PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ 

Nội dung chủ yếu của Chương này quy định về việc phân loại đô thị được soạn thảo trên 
cơ sở Nghị định của UBTVQH được nâng lên thành Luật: 

1. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội về phân loại đô thị; 

2. Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
1210/2016/UBTVQH13 Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. 

Chương 6: TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH ĐÔ THỊ 

Nội dung chủ yếu của Chương này quy định về việc tổ chức hành chính đô thị được soạn 
thảo trên cơ sở Nghị quyết của UBTVQH được nâng lên thành Luật (riêng nội dung về đô thị): 

1. Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 05 năm 2016 của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính; 

2. Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13. 

Chương 7: HẠ TẦNG KĨ THUẬT ĐÔ THỊ 

Nội dung chủ yếu của Chương này quy định về Hạ tầng kĩ thuật đô thị được soạn thảo trên 
cơ sở các Nghị định của Chính phủ và các văn bản liên quan được nâng lên thành Luật:

Mục 1: Giao thông đô thị 

1. Thông tư số 04/2008/TT-BXD ngày 20 tháng 02 năm 2008 của Bộ Xây dựng về hướng 
dẫn quản lý đường đô thị; 

2. Thông tư số 16/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 04/2008/tt-bxd ngày 20/02/2008 của Bộ Xây ựng hướng dẫn quản lý 
đường đô thị; 

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 41:2019/BGTVT (có hiệu lực từ 01/07/2020) về 
Báo hiệu đường bộ; 

4. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng ban hành kèm Thông tư 22/2019/
TT-BXD có hiệu lực ngày 01/7/2020; 

5. Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về 
quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

6. Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22/12/2021 của Chính phủ. sửa đổi, bổ sung một 
số điều của nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định 
về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ… 

Mục 2: Cấp nước đô thị 
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1. Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, 
cung cấp và tiêu thụ nước sạch có hiệu lực từ ngày 17 tháng 8 năm 2007; 

2. Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật…

Mục 3: Thoát nước đô thị (Thoát nước mưa; Thoát nước thải; San nền đô thị)

1. Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ về Thoát nước 
và xử lý nước thải có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; 

2. Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, có hiệu lực kể từ ngày 
15 tháng 02 năm 2020; 

3. Thông tư 15/2021/TT-BXD ngày 15/12/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về công 
trình hạ tầng kỹ thuật thu gom, thoát nước thải đô thị, khu dân cư tập trung…

Mục 4: Chiếu sáng đô thị 

1. Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28 tháng 09 năm 2009 của Chính phủ về quản lý 
chiếu sáng đô thị.

2. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP sửa đổi bổ sung và bãi bỏ 1 số điều của Nghị định số 
79/2009/NĐ-CP Về quản lý chiếu sáng đô thị.

3. Quyết định số 1874/2010/QĐ-TTg ngày 11/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về phê 
duyệt định hướng phát triển chiếu sáng đô thị Việt Nam đến năm 2025…

Mục 5: Công viên, cây xanh đô thị 

1. Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11 tháng 06 năm 2010 của Chính phủ về quản lý cây 
xanh đô thị; 

2. Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng…

Mục 6: Nghĩa trang đô thị 

1. Nghị định số 23/2016/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang 
và cơ sở hỏa táng. 

2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022…

Mục 7: Rác thải đô thị / chất thải rắn đô thị

1. Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 24 tháng 04 năm 2015 về quản lý 
chất thải và phế liệu. 

2. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội, 
có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022…

Mục 8: Vệ sinh môi trường đô thị

Mục 9: Tên đường phố và biển số nhà 
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1. Nghị định số số 91/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/7/2005 về việc ban hành Quy 
chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

2. Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thể thao về việc 
hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng 
ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

3. Quyết định số 05/2006/QĐ-BXD ngày 08/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 
ban hành quy chế đánh số và gắn biển số nhà.

Chương 8: BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 

1. Nghị định số 12/2002/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2002 của Chính phủ về hoạt động 
đo đạc và bản đồ, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

2. Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 05 năm 2015 về hoạt động đo đạc và bản 
đồ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

3. Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/ 2019 ngày 14 tháng 6 năm 2018 
của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/ 2019;

4. Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số 
điều của Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực kể từ ngày 01/5/ 2019;

5. Nghị định số 136/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/3/2019 của Chính phủ quy định chi 
tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ, có hiệu lực kể từ ngày 15/2/2022. 

Chương 9: CÁC ĐÔ THỊ ĐẶC THÙ 

Nội dung chủ yếu của Chương này quy định về việc các đô thị đặc thù được căn cứ theo: 
1. Luật quy hoạch đô thị 2009 số 30/2009/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2009 của Quốc hội, có 
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010; 2. Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 
25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị; 3. Nghị quyết số 26/2022/
UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, bao gồm các mục sau:

Mục 1: Đô thị bền vững

Mục 2: Đô thị thông minh

Mục 3: Đô thị xanh

Mục 4: Đô thị sinh thái

Mục 5: Đô thị công nghiệp

Mục 6: Đô thị đại học

Mục 7: Đô thị du lịch

Mục 8: Đô thị di sản

Mục 9: Các loại đô thị khác (đô thị biển, đô thị hải đảo, đô thị vùng sông nước / ĐBSCL)

Chương 10: KHÔNG GIAN CAO TẦNG VÀ KHÔNG GIAN NGẦM ĐÔ THỊ 
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Chương 11: PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 

Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2013 về quản lý đầu tư phát triển đô 
thị, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2013.

Chương 12: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
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PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ĐÔ THỊ BIỂN VIỆT NAM:  
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

PGS.TS. Nguyễn Chu Hồi1

Mở đầu

Có thể nói, biển nước ta giàu, đẹp và mãi mãi quan trọng đối với dân tộc Việt. Cho nên, 
kinh tế biển luôn được Đảng và Nhà nước ta đặt vào vị trí quan trọng trong chiến lược phát triển 
đất nước. Hơn 30 năm đổi mới vừa qua, kinh tế biển đã có những đóng góp quan trọng cho nền 
kinh tế quốc dân, trong đó có kinh tế đô thị biển, song cũng bộc lộ những khó khăn, thách thức 
đối với phát triển bền vững. Cho nên, năm 2018 Ban chấp hành TW Đảng đã ban hành Chiến 
lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 20452. Chiến 
lược biển 2030 giúp Việt Nam phát triển kinh tế biển hiệu quả và bền vững, góp phần giữ vững 
môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích của nước ta trên Biển Đông; đưa 
nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, hướng ra biển và dựa vào biển.Nghị 
quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII (2021) cũng hướng tới “Khát vọng Việt Nam” với 
các mục tiêu bao chùm là đưa nước ta trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hòa bình 
và hạnh phúc theo các lộ trình đến năm 2030 và 2045. Phát triển hệ thống “đô thị biển” đúng 
hướng với tư cách là một “lĩnh vực kính tế biển mới”chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc 
thực hiện thành công Chiến lược biển 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng XIII. 

Bài viết này trao đổi một số khía cạnh về thực trạng và giải pháp phát triển triển bền vững 
đô thị biển ở nước ta.

Đô thị biển Việt Nam: nhận diện đúng để có tầm nhìn mới

Nước ta có lợi thế “mặt tiền hướng biển” với bờ biển trải dài hơn 3260 km (không tính bờ 
cácđảo) thuộc 28 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biển và nhiều đô thị lớn nhỏ được 
hình thành, phân bố ở vùng ven biển từ khá lâu đời. Đến nay, khoảng hơn 60% số đô thị lớn với 
hơn 50% dân số của nước ta tập trung ở vùng ven biển và đã có những đóng góp to lớn vào phát 
triển kinh tế biển đất nước. Không gian ven biển và hệ thống đô thị ven biển hiện tại trở thành 
vùng động lực phát triển kinh tế biểnnước ta và là địa bàn phòng thủ đất nước vững chắc từ phía 
biển.Song, công bằng mà nói, số lượng đô thị biển ở nước ta vẫn còn ít, quy mô còn nhỏ và chất 
lượng vẫn còn ở “đẳng cấp” thấp so với đô thị biển trên thế giới. 

Tuyệt đại đa số các đô thị biển nước ta đến nay là các đô thị ven biển (Coastal city), tiền 
thân từ các đô thị cổxưa và phân bố dọc các tuyến đường bộ ven biển. Các đô thị cổ này được 
hình thành dựa trên việc khai thác mối quan hệ giữa ba yếu tố không gian ven biển là: cảng - 
biển - đô thị. Đây là cách tiếp cận của người Pháptrong quá trình đô thị hóa Hải Phòngtừ gần 
200 năm trước. Một số đô thị ven biển gần đây được cải tạo, nâng cấp và trở thành đáng sống 

1 Chủ tịch Hội Thiên nhiên và Môi trường biển (VAMEN), nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy 
sản (VIFEP), nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI)
2 Nghị quyết số 36-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) ngày 28 tháng 10 
năm 2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Chiến 
lược biển 2030).
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hơn, bền vững hơn. Đáng kể là:các thành phố Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Hạ Longgắn với 
du lịch - dịch vụ; Tp. Hải Phònggắn với cảng và khu công nghiệp ven biển; Tp Vũng Tàugắn 
với khai thác - dịch vụ dầu khí; v.v.. Số còn lại đều là những đô thị ven biển được “nâng cấp” 
theo hướng mở rộng về quy mô, gắn với mở rộng hoạt động du lịch, tăng tích tụ công nghiệp và 
dân số3. Một số địa phương có biển, nhưng quá trình đô thị hóa đến nay lại chỉ hoàn toàn dựa 
vào đất (Land-based), chưa nối kết nhiều với biển và chưa dựa vào việc khai thác hợp lý tiềm 
năng biển theo đúng nghĩa của nó. 

Tiềm năng của biển chưa được khai thác tương xứng, mô hình tăng trưởng kinh tế biển 
chưa đa dạng, vẫn chỉ trông chờ vào mấy lĩnh vực kinh tế biển “truyền thống”. Tiếp cận như 
vậy, nên trong thực tế còn chậm tạo ra những ngành/nghề kinh tế biển mới theo tinh thần của 
Chiến lược biển 2030. Bên cạnh đó, dấu ấn của biển chưa đi vào tâm thức người dân của một số 
thành phố ven biển. Yếu tố biển chưa trở thành một thương hiệu lớn của không ít thành phố ven 
biển. Thậm chí, ở Tp.Hồ Chí Minh có thời điểm khoảng 40% người dân chưa hề biết thành phố 
mình có biển. Về đại thể, biển tiềm chứa những “lợi thế tĩnh”do thiên nhiên “ban tặng”, nhưng 
để chuyển lợi thế thành lợi ích đòi hỏi phải tạo ra những “lợi thế động”- là các cơ chế, chính 
sách mở và đồng bộ tạo đột phá phát triển. Thực tế vừa qua chỉ ra rằng khả năng huy động các 
nguồn lực ngoài nguồn đầu tư công tùy thuộc rất nhiều vào “độ mở” của cơ chế, chính sách của 
Chính phủ. 

Đô thị biển, một cách đơn giản,được hiểu gồm 4nhóm chính: đô thị ven biển (Coastal 
city), đô thị đảo (Islandcity), đô thị biển (Ocean-based city), tức là đô thị nổi trên biểnvà đô thị 
dưới đáy biển (Underocean-based city). Các đô thị này đều hướng biển, dựa chủ yếu vào biển 
và ưu tiên khai thác các lợi thế của biển thay vì chỉ ưu tiên dựa vào lợi thế của đất như các dạng 
đô thị nội địa thông thường (nằm sâu trong đất liền). Các đô thị ven biển nước ta vẫn được phát 
triển trên nền tảng của tư duy “đất liền”. Sự thiếu sót trong nhận thức như vậy đã làm mất đi 
giá trị cốt lõi của đô thị biển, đặc biệt giá trị kinh tế trên một “đơn vị đô thị”. Nhìn chung, giá 
trị “biển bạc” vẫn chưa được phát huy, trong khi các giá trị trước mắt của “đất vàng” ở ven biển 
và trên đảo vẫn đang hấp dẫn hơn với cả nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư.Cư dân Việt 
Nam, đặc biệt là ở hai vùng đồng bằng lớn là sông Hồng và sông Cửu Long, từ xa xưa, đã duy 
trì sinh kế nông nghiệp, chủ yếu dựa vào nguồn đất đai phì nhiêu. Họ không quan tâm và không 
nhận ra lợi thế và tiềm năng của biển cả. Tâm thức “xa rừng, nhạt biển”4, thiếu khát vọng chinh 
phục biển đã giới hạn chúng ta trong những “giấc mơ con” ở vùng cửa sông, ven biển. Phương 
thức phát triển đô thị biển chỉ dựa vào đấtnhư trên vấp phải những hạn chế nhất định, và có vẻ 
như đang níu kéo Việt Nam “đứng mãi ở ven bờ”. Vì thế, phát triển hệ thống đô thị biển theo 
đúng nghĩa của nó đã trở thành một nhu cầu thực tế khách quan, rất cấp thiết, và rất cần sự quan 
tâm nhập cuộc của các nhà hoạch định chính sách và chiến lược ở nước ta. 

Nhìn ra thế giới cũng thấy, các đô thị trung tâm, đầu não về kinh tế, tài chính, du lịch lớn 
trên thế giới, như: Singapore, Hongkong, Thượng Hải, New York, Tokyo, Jakarta,…đều nằm 
cạnh biển, trên đảo và luôn chú trọng đếnnhững lợi ích từ biển ngay từ khâu quy hoạch. Các 
quốc gia phát triển đột phá, như: Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc,…đều là các quốc gia ven 

3 Nguyễn Chu Hồi, 2020. Chiến lược phát triển nền kinh tế biển xanh và bài toán tổ chức lại không gian kinh tế 
biển. Tạp chí Kiến trúc Việt Nam, số 228-2020, Kientrucvietnam.org.vn
4 Nhiều tác giả, 2021. Văn hóa biển Việt Nam, Tập 1 - Tổng quan về văn hóa biển Việt Nam. NXB Chính trị Quốc 
gia Sự thật, Hà Nội. 
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biển, quốc đảo và đều có các chiến lược khai thác biển, đại dương hiệu quả, táo bạo và đầy tham 
vọng. Ngay từ thế kỷ XIX với dự báo “Địa Trung Hải là biển của quá khứ, Đại Tây Dương là 
biển của hiện tại, Thái Bình Dương là biển của tương lai”, người Mỹ đã đo lường sự phát triển 
bằng tọa độ biển chứ không phải lục địa. Thực tế đã kiểm chứng nhận định này là chính xác 
khi hiện nay, hai bờ Đông và Tây Thái Bình Dương đang là hai vùng phát triển năng động nhất 
thế giới. 

Tiến ra biển bằng các đô thị biển để “mạnh giàu từ biển”

Thế kỷ XXI được coi là thế kỷ của biển và đại dương, đặc biệt là không gian kinh tế động 
lực Thái Bình Dươngvà Biển Đông. Vị thế và bối cảnh mới đòi hỏi Việt Nam cần đổi mới tư 
duy, thay đổi tầm nhìn về biểnvà đại dương để sớm trở thành một quốc gia biển mạnh, giàu, 
hòa bình và bền vững.Trong các chiến lược biển gần đây, vị trí của các “đô thị biển”trong kinh 
tế biển ở nước tavẫn chưa được nhận diện rõ ràng. Sự rõ ràng nhất có thể thấy là phát triển và 
khai thác các bãi biển đẹp để làm du lịch, bằng những dự án nghỉ dưỡng suốt dọc chiều dài đất 
nước và theo một nguyên tắc chung là chỗ nào dễ, ít tốn công sức thì làm,...Cho nên, đầu tiên 
và quan trọng nhất là phải thay đổi về tư duy và nhận thức, phải hướng ra biển, dựa vào biển, 
lấy biển làm động lực phát triển để làm giàu từ biển và xây dựng một Việt Nam mạnh về biển 
theo tinh thần của các Chiến lược biển của Đảng và Nhà nước nói trên5. 

Về mặt phân hóa lãnh thổ, nước ta có lợi thế vượt trội về biển với diện tích biển rộng gấp 
3 lần diện tích lãnh thổ đất liền, bao gồm các vùng biển nằm trong phạm vi 200 hải lý, thềm lục 
địa (gồm lòng đất dưới thềm lục địa) và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đất liền, biển 
vàđảo là những  mảng không gian không thể tách rời và luôn tương tác nhau (hoặc giao thương) 
trong quá trình xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Yếu tố biển luôn được coi trọng, được 
tính đến, được đặt vào vị trí quan trọng và được phản ánh trong các chủ trương, chính sách, 
chiến lược và kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc nói chung, cũng 
như kinh tế biển nói riêng. Dải ven biển và vùng biển gần bờ (đến độ sâu khoảng 30 m) nước 
ta được xem là “vùng động lực” với nhiều ý nghĩa khác nhau. Và, khi nói lợi thế biển nhìn từ 
đất liền, thì dải ven biển là “hậu phương”, là “bàn đạp” và là không gian liên kết đất liền (đất) 
và biển (nước). Nói cách khác, chính yếu tố đất và nước này đã tạo nên cụm từ “đất nước” thân 
thương, và cụm từnày đã giúp chúng ta nhận diện đầy đủ một “Việt Nam biển” không tách rời 
một “Việt Nam đất liền”. 

Biển nước ta là một bộ phận của Biển Đông - nơi được xem là “ngã ba đường” của thế 
giới. Nhìn từ góc độ chiến lược thì khu vực biển này là “nút giao” giữa các sáng kiến chiến lược 
toàn cầu của các cường quốc. Nổi bật gần đây là Sáng kiến “Vành đai, Con đường” với “Con 
đường tơ lụa trên biển thế kỷ 21” cắt qua Biển Đông mà Trung Quốc theo đuổi. Và, Sáng kiến 
“Ấn ĐộDương -Thái Bình Dương rộng mở và tự do” của Mỹ. Cho nên, Biển Đông là địa bàn 
cạnh tranh ảnh hưởng truyền thống của các nước lớn trong lịch sử, nơi tích tụ các mô hình chính 
trị, kinh tế, xã hội,…đa dạng của thế giới, cũng là nơi luôn căng thẳng liên quan tới chủ quyền 
biển, đảo kéo dài, phức tạp và nhiều bên nhất trên thế giới. Trong bối cảnh như vậy, biển cùng 
với các hệ thống đảo nước ta trở thành “phên dậu” bảo vệ chủ quyền toàn vẹn đất nước từ phía 
biển. Vì thế, lợi thế biển và lợi thế đất liền không bao giờ tách rời.

5 Nguyễn Hồng Hạnh, 2020. Đô Thị biển Việt Nam và một số vấn đề. Kỷ yếu Hội thảo “Đô thị biển”.
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Tiến ra biển để phát huy lợi thế, để chuyển lợi thế thành lợi ích cho quốc gia phải là một 
hướng ưu tiên cao nhất thông qua việc tạo ra các “cực phát triển” mạnh hướng biển, góp phần 
tích tụ dân số đủ lớn trong không gian biển, ven biển và đảo để thực hiện “chủ quyền dân sự” 
của Việt Nam trên các vùng biển của Tổ quốc. Trong đó, xây dựng và phát triển hệ thống đô thị 
biển là một phương án định cư, một cách tích tụ dân số nhanh nhất, bố trí dân cư trên các đảo 
hợp lý nhất, cũng dễ quy hoạch và quản lý nhất. Đó cũng là cách góp phần giải bài toán quá tải 
đô thị trong tương lai, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững kinh tế biển đến 
năm 2030. Đặc biệt, phát triển các đô thị biển để liên kết không gian biển với bờ biển, với đảo; 
đánh thức tiềm năng không gian kinh tế biển, tăng cường và mở rộng hội nhập kinh tế, cũng như 
hình thành các khu vực “đối trọng” trên biển cần thiết trong bối cảnh mới 6 ở Biển Đông và khu 
vực như nói trên. Rõ ràng, cần phải “mạo hiểm” tiến ra biển lớn bằng việc sớm hoàn thiện hệ 
thống đô thị biển, đô thị ven biển, đô thị dưới đáy biển và đô thị đảo bền vững, góp phần khẳng 
định thế đứng của một “Việt Nam biển”.

Muốn tạo đột phátrong phát triển kinh tế biển cần phải có tầm nhìn mới và tạo “thế đứng” 
vững chắc, lâu dài trên biển thông qua phát triển một hệ thống đô thị biển nói trên. Chỉ như vậy, 
nước ta mới thực sự tiến ra biển lớn, mở rộng hội nhập, tạo nền tảng cho thực hiện chủ quyền 
dân sự trên biển và chuẩn bị điều kiện công nghệ hiện đại để sớm tiến ra đại dương, “lấy đại 
dương nuôi đất liền”. Mạng lưới các đô thị biển, nếu được xây dựng và phát triển hiệu quả chính 
là lời giải cho bài toán lâu nayvề phát triển bền vững kinh tế biển. Nói cách khác, đây còn là một 
phần lời giải quan trọng của bài toán địa kinh tế, địa chính trị, gắn phát triển bền vững kinh tế 
biển dựa trên nền tảng kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn,...với bảo đảm an ninh, quốc phòng 
vùng biển đảo của đất nước trong dài hạn. 

Để hệ thống đô thị biển nước ta phát triển bền vững, xứng tầm?      

Triển khai Chiến lược biển 2030 và thực hiện “Khát vọng Việt Nam” có quá nhiều việc phải 
làm, trong đó cần tổ chức lại không gian kinh tế biển theo hướng hiệu quả, bền vững và xứng tầm. 
Và, như đã nói trên, cần ưu tiên phát triển các phân ngành của kinh tế biển theo lộ trình đến năm 
2030, bao gồm: kinh tế ven biển, kinh tế đảo và kinh tế thuần biển, trong đó cần xác định không 
gian riêng cho mạng lưới đô thị biển. Bên cạnh việc thay đổi tư duy, tầm nhìn, tập trung cải tạo 
nâng cấp các chuỗi đô thị ven biển hiện có, mở rộng mạng lưới đô thị đảo (hiện mới có thành phố 
đảo Phú Quốc), cần sớm bắt tay vào nghiên cứu, quy hoạch và triển khai mô hình đô thị nổi trên 
biển, mô hình đô thị dưới đáy biển thích ứng biến đổi khí hậu, nước biển dâng,...Ngày 24/01/2022, 
Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TW về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát 
triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. 

Theo tinh thần của nghị quyết nêu trên nhận thấy, việc phát triển hệ thống đô thị biển ở 
nước ta đang đứng trước nhiều thách thức. Bên cạnh những thách thức về nhận thức và tầm 
nhìn, thì dải ven biển của nước ta cũng được cảnh báo là có nguy cơ bị ngập chìm dần trong vài 
chục năm tới. Trong khi, theo báo cáo “Tăng cường khả năng chống chịu khu vực ven biển: Phát 

6 Ngoài các vấn đề nêu trên, trong Biển Đông, ở vùng biển đảo thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa), hành 
vi ứng xử mở rộng 7 bãi cạn rạn san hô làm đảo nhân tạo và xây dựng “thành phố địa khu” kéo theo quân sự hóa 
đang hiện hữu. Cần lưu ý là, các đảo nhân tạo không có vị trí pháp lý và không được hưởng chế độ pháp lý như quy 
định về chế độ đảo trong điều 121 của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982). 
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triển khu vực ven biển Việt Nam - Cơ hội và rủi ro thiên tai” của Ngân hàng Thế giới (tháng 
10/2020), mặc dù có tiến bộ đáng kể, nhưng các biện pháp quản lý rủi ro thiên tai hiện tại của 
Việt Nam chưa đáp ứng được yêu cầu7. Dự báo đến cuối thế kỷ 218, khoảng 300 đô thị vùng 
duyên hải nước ta sẽ chịu ảnh hưởng, trong đó hơn 100 đô thị sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi 
biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây xói lở, nhiễm mặn, ngập lụt ở các xã, phường ven biển. 
Trong số đó một số tỉnh, thành phố bị ngập nặng phải kể đến là thành phố Hải Phòng, Thái Bình, 
Nam Định, TP.Hồ Chí Minh, Kiên Giang. Đặc biệt, gần đây nhất (10/2022) chúng ta đã chứng 
kiến ngập lụt gây thiệt hại lớn cho thành phố Đà Nẵng và Huế; thành phố “đảo Ngọc” Phú Quốc 
thành “đảo Ngập”,…Lấn biển, lấn đảo để đô thị hóa nguy cơ gây ra các vấn đề môitrường biển, 
có khả năng gây vùi lấp và thu hẹp diện tích các hệ sinh thái biển-ven biển vốn có các giá trị 
dịch vụ cao và là nền tảng cho phát triển bền vững biển-ven biển, như: rừng ngập mặn, thảm cỏ 
biển, rạn san hô, các bãi cát biển. Phát triển đô thị biển cũng kéo theo gia tăng lượng chất thải, 
rác thải, trong đó có rác thải nhựa và vi nhựa, v.v..

Để phát triển bền vữngkinh tế đô thị biển và hạ tầng đô thị biển Việt Namcần chú ý đến 
ba nhóm giải pháp cơ bản.Một là, phải có tầm nhìn và cách tiếp cận mới về đô thị biển và phải 
thể hiện trong quy hoạch quốc gia. Chức năng của đô thị biển phải được định hình rõ và đảm 
bảo không xảy ra xung đột.Hai là, đô thị biển phải là toạ độ hội nhập quốc gia, mở cửa và trở 
thành trung tâm cạnh tranh quốc tế.Ba là, tích hợp chức năng của đô thị trên tinh thần hiện đại 
hoá, cơ chế trao quyền phải gắn với chức năng đặc thù cho các đô thị biển để tăng tính chủ động, 
sáng tạo, cùng với đó động lực phát triển đô thị biển phải dựa vào các doanh nghiệp tư nhân,...9 
Ngoài ra, trong quá trình phát triển đô thị biểncần quán triệt các yêu cầu cơ bản để phát triển 
bền vững biển, đảo: (i) Duy trì được nguồn vốn tự nhiên biển; (ii) Bảo tồn được thiên nhiên 
biển, bao gồm cảnh quan biển; (iii) Bảo vệ được môi trường biển khỏi ô nhiễm và suy thoái; (iv) 
Phát triển hiệu quả kinh tế biểndựa trên nền tảng của kinh tế biển xanh và kinh tế tuần hoàn; 
(v) Thực thi nghiêm túc pháp luật về biển và kinh tế biển; (vi) Truyền thông nâng cao nhận thức 
và kiến thức cho các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là doanh nghiệp và cộng đồng dân cư ven 
biển và trên đảo10.

Trên cơ sở đó, triển khai phát triển đô thị biển cần xem xét, cân nhắc cụ thể và chú ý xử 
lý một sốnhóm vấn đề dưới đây:

- Công nhận và sử dụng khôn khéo các gía trị của cảnh quan thiên nhiên và các hệ sinh 
thái biển, đảo như là nguồn “vốn phát triển” dài hạn; thiết kế và lựa chọn các mẫu hình kiến 
trúc đô thị xanh, thân thiện với tự nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp văn hóa bản 
địa.

Sự giống nhau và đơn điệu đến nhàm chán của các “khối nhà” bê tông lạnh lẽo và thiếu 
vắng “cơ sở hạ tầng tự nhiên” ven biển, đảo đang ngăn cách con người với thế giới tự nhiên và 

7 Cụ thể, có tới 11,8 triệu cư dân ven biển đang gặp rủi ro cao do lũ lớn và 35% khu dân cư đang nằm trong vùng 
thường bị sạt lở; mỗi năm, kinh tế bị thiệt hại 852 triệu USD (chiếm 0,5% GDP) và 316.000 việc làm do lũ sông 
và lũ ven biển,... 
8 Theo “Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam” của Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.
9 Theo PGS.TS Trần Đình Thiên, Thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế 
Việt Nam tại Hội thảo “Phát triển bền vững đô thị biển Việt Nam thời kỳ mới”
10 Nguyễn Chu Hồi (Chủ biên), 2018. Quản lý bền vững biển, đảo Việt Nam. Sách chuyên khảo, NXB Chínhtrị 
Quốc gia Sự thật, Hà Nội, 354 trang.
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hương vị biển, đánh mất giá trị bản địa. Điều này chẳng những không đem lại các giá trị đặc thù 
về kiến trúc đô thị biển mà du khách và người dân chỉ có thể nhìn thấy những “mảng biển xanh” 
qua khe hở của các khối/bức tường bê tông như vậy. Đôi khi gây hiệu ứng khi mưa lũ và biến 
các “đảo ngọc” thành “đảo ngập” giữa biển khơi. Hội chứngphát triển đô thị, đa phần còn chung 
chung, dường như đã và vẫn đang xảy ra ở nước ta, từ trên miền núi xuống đồng bằng và ra đến 
ven biển, mặc dù gần đây đã xuất hiện một vài đô thị ven biển phát triển bước đầu đúng hướng, 
như Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu,...Những giá trị về lợi thế so sánh, tính vượt 
trội, tính khác biệt (tính đa dụng)và tính liên kết của một không gian đô thị ven biển chưa được 
quan tâm,được tận dụng trong quá trình phát triển nên dần bị suy thoái, lãng phí tài sản tự nhiên.

- Xác định mô hình đô thị biển như là một “Hệ sinh thái đô thị biển”đa chiều, đa phương 
diện, đa dạng và đa dụng.Nó có đầy đủ chức năng và cấu trúc của một phức hệ sinh thái tự 
nhiên - nhân sinh, có các dòng vật chất tương tác bên trong và bên ngoài hệ thống. Mô hình đô 
thị ven biển, đô thị đảo hay đô thị trên biểnvừa phải hiện đại, vừa dân tộc; bảo đảm an ninh, an 
toàn và an sinh; và vừa có tính đặc thù vùng miền. 

Mô hình đô thị ven biển gắn với cảng biển ở nước ta chiếm đa số cả trong quá khứ, như: 
Hải Phòng, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Vũng Tàu, cả trong tương lai, như: Vân 
Đồn, Nghi Sơn, Vũng Áng, Bắc Vân Phong, Chu Lai, Dung Quất,... Một ví dụ khác, tỉnh Quảng 
Ninh có thế mạnh về biển rất lớn, ngay từ thời người Việt cổ đã xây dựng cảng Vân Đồn ngoài 
biển xa (ven đảo Quan Lạn), nhưng nay vẫn đứng trước sự lựa chọn trong dài hạn về mô hình 
“đô thị ven biển - Tp Hạ Long gắn với cảng Cái Lân” hay là “đô thị Hạ Long gắn với giá trị 
di sản toàn cầu vịnh Hạ Long và các nguồn vốn tự nhiên biển khác”. Bài toán mà Quảng Ninh 
phải giải là thay đổi tư duy và tầm nhìn dài hạn, tái cơ cấu kinh tế biển, và thay vì lấn biển để 
mở rộng quỹ đất và tìm cách “tiến ra biển” bằng đầu tư bất động sản, thì cần ưu tiên đầu tư phát 
triển các ngành kinh tế dựa vào bảo tồn (Conservation-based economy). Nếu như vậy, đô thị Hạ 
Long không còn là mô hình “Đô thị - cảng biển”, mà là “Đô thị xanh, thông minh, đa dụng”. 
Ngoài ra, Quảng Ninh vẫn có thể xây dựng một mô hình “Đô thị biển - đảo” theo đúng nghĩa 
của nó (dựa vào biển, đảo) gắn với cảng biển nước sâu ven đảo (có thể là cảng Hòn Nét) và một 
hệ thống cầu - đường vượt biển hợp lý, chứ không phải ở ven biển như cảng Cái Lân và phát 
triển “dựa vào bờ” như hiện nay. 

- Cần sớm phát triển mô hình đô thị biển cấu trúc đa chiều, vì đô thị vốn là một thực thể 
mang tính nhân văn, hay nói cách khác cũng là một hệ sinh thái “nhân sinh”, được con người 
tạo ra từ chính các nguồn lực tự nhiên (tài sản và vốn tự nhiên).

Hệ sinh thái đa chiều lồng ghép cả 5 yếu tố chính: Tự nhiên, Kinh tế, Con người, Văn hóa 
và Công nghệ (sự can thiệp của công nghệ mới), nhưng vẫn đảm bảo có chức năng riêng để tồn 
tại và phát triển độc lập, nhưng không cô lập vì có tính liên kết với các hệ sinh thái (tự nhiên và 
nhân sinh) khác xung quanh nó. Do đó, cần xác định rõ cấu trúc, chức năng và các dòng (flow) 
quan hệ nội tại của đô thị biển và các tương tác với xung quanh. Theo đó, chính quyền đô thị 
cũng phải đảm bảo đủ năng lực quản trị và quản lý đô thị đa chiều với các vấn đề đa ngành, liên 
ngành dựa trên cấu trúc liên thông, liên kết đã được nghiên cứu, đánh giá cùng với tiềm năng 
phát triển dài hạn. Trong đó, quan trọng nhất là chất lượng nguồn nhân lực, nhất là lãnh đạo 
phải có kỹ năng quản lý phát triển và quản trị tốt. Con người là một thành tố quan trọng của hệ 
sinh thái đô thị biển, cần được quan tâm để, như đã nói trên, bảo đảm cho đô thị biển phát triển 
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độc lập nhưng không bị cô lập; vẫn phải tương tác với các thành tố khác và các mối liên kết bên 
ngoài của hệ sinh thái đô thị này. 

- Cần chú ý làm rõ chức năng trung tâm của hệ sinh thái đô thị biển. Một hệ sinh thái đô 
thị bao giờ cũng là thành phần của một hệ thống lớn hơn và đồng thời lại bao chứa một hoặc 
nhiều hệ thống nhỏ hơn. 

Thông qua các tương tác đa chiều, đô thị biển kiểu này hội tụ các nguồn lực, các dòng vật 
chất cả bên trong lẫn bên ngoài, và cứ thế đô thị phát triển. Khi đó, đô thị biển có thể phát huy 
được khả năng tích tụ không chỉ đối với đất đai mà còn đối với dân số biển đảo, gia tăng nhu 
cầu nội vùng (cầu) và tạo động lực (cung) phát triển kinh tế của chính đô thị biển và vùng xung 
quanh. Ví dụ, Thủ đô Hà Nội không thể phát huy ảnh hưởng và điều khiển nền kinh tế cả nước 
tốt nhất, trực tiếp là vùng kinh tế trọng điểm phía bắc, nếu như thiếu vai trò “sải tay nối dài” của 
hệ thống đô thị ven biển: Hạ Long - Hải Phòng - Thái Bình -  Nam Định - Ninh Bình - Thanh 
Hóa. Do đó, quy hoạch đô thị không chỉ dừng ở quy mô một đô thị, mà cần được xem xét nó 
trên quy mô của một hệ thống (hệ sinh thái đô thị với các đô thị vệ tinh, đô thị thành phần), đặc 
biệt tạo ra động lực ảnh hưởng lan tỏa và khả năng liên kết vùng.

- Cần lưu ý, mỗi hệ thống (tự nhiên và nhân sinh) đều có 3 thuộc tính (đặc trưng) vốn có: 
Tính vượt trội, tính đa dụng và tính liên kết (liên kết nội tại và liên kết vùng).

Đây cũng là 3 yếu tố đóng vai trò quan trọng trong xây dựng phương pháp luận về mô 
hình phát triển hệ sinh thái đô thị biển. Nghiên cứu mô hình hệ sinh thái đô thị biển cần được đặt 
vào bối cảnh một vùng ven biển hoặc một vùng biển, đảo cụ thể ở Việt Nam. Nhận diện được 
tính vượt trội sẽ phát huy được lợi thế so sánh của đô thị biển, tìm ra “sắc thái” riêng của từng 
đô thị biển, tránh được “bệnh hội chứng” trong phát triển đô thị biển. Hiểu đầy đủ tính đa dụng 
(Multi-use) để tạo ra “lợi ích kép” (đa lợi ích) của một đô thị biển, tạo ra sự hài hòa giữa phát 
triển các ngành, tăng tương thích giữa các mảng không gian kiến trúc đô thị, giảm mâu thuẫn 
lợi ích và xung đột không gian trong phát triển đô thị, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng. Xác định đúng tính liên kết sẽ tăng cường được liên kết vùng - yếu tố động lực cho 
phát triển kinh tế biển thời gian tới mà các đô thị biển chính là các vùng kinh tế động lực như 
đã nói trên.

Một số khuyến nghị 

Có thể nói, không gian (vùng) ven biển nước ta được hiểu là bàn đạp để “tiến ra” biển, 
là “hậu phương” cho kinh tế biển, còn con người tuy rất nhỏ bé khi hiện diện trong không gian 
biển rộng lớn nhưng lại là những cột mốc chủ quyền tự nhiên của quốc gia. Trong khi, hệ thống 
quần đảo và đảo của Việt Nam phân bố rộng khắp, từ bắc vào nam, từ bờ ra khơi, hình thành 
một thế trận kinh tế - quốc phòng trên biển rất hữu dụng. Tuy nhiên, đến nay liên kết phát triển 
vùng giữa vùng ven biển với các hệ thống đảo/cụm đảo và các vùng biển bên ngoài, cũng như 
giữa các đô thị biển cụ thể nói trên còn rất hạn chế. 

Cần ưu tiên nghiên cứu, xem xét “hệ thống đô thị biển quốc gia”: tiến hành cải tạo nâng 
cấp mạng lưới đô thị ven biển;lựa chọn xây dựng mạng lưới đô thị đảo (hiện nay mới có thành 
phố đảo Phú Quốc). Sớm đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển các đô thị nổi trên biển 
đặt trong khuôn khổ tổ chức lại không gian (quy hoạch không gian biển) kinh tế biển nước ta. 
Tìm hiểu mô hình đô thị biển dưới nước thích ứng biến đổi khí hậu.
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Lưu ý quy hoạch phát triển hiệu quả và bền vững đô thị mới “cận kề” các cảng biển lớn, 
nước sâu, như: Nghi Sơn (Thanh Hóa) gắn với cảng cùng tên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) gắn với cảng 
nước sâu Vũng Áng, Vạn Tường gắn với cảng nước sâu Dung Quất,... Bên cạnh đó, cần ưu tiên 
xây dựng các tuyến giao thông (đường bộ cao tốc và đường sắt hiện đại ven biển, đường hàng 
không) để hình thành các “tuyến lực” giúp gia tăng khả năng nối kết các đô thị ven biển nói trên, 
tạo động lực cho liên kết vùng.  

Chuẩn bị để sớm xây dựng mạng lưới đô thị đảoở 12 huyện đảo của nước ta. Tương tự 
như đô thị ven biển, phát triển đô thị đảo nhằm tạo kết nối đảo với biển và vùng ven biển (đất 
liền), hình thành các cực phát triển, tạo khả năng tích tụ dân số, tăng cường hội nhập trong lĩnh 
vực kinh tế biển, giúp tăng cường thực thi chủ quyền dân sự, tạo “đối trọng” với các sáng kiến 
chiến lược qua Biển Đông nói trên, góp phần khắc phục những thách thức trong bối cảnh mới 
ở Biển Đông,...Các đảo/huyện đảocó triển vọng phát triển thành đô thị đảo, như: Cô Tô và Vân 
Đồn (Quảng Ninh), Cát Bà (Hải Phòng), Cồn Cỏ (Quảng Trị), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý 
(Bình Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Phú Quốc (Kiên Giang). Trong đó, cần ưu tiên 
xây dựng sớm các đô thị đảo ở Vân Đồn, Cát Bà, Phú Quý, Côn Đảo và Phú Quốc. 

Để phát triển hệ thống đô thị biển Việt Nam đúng tầm, khuyến nghị Chính phủ: (i) Thể 
chế hóa, có thể dưới dạng một nghị quyết riêng về “Phát triển hệ thống đô thị biển và kinh tế 
đô thị biển” ở cấp Bộ Chính trị/TW Đảng hoặc Chính phủ, để tạo cơ chế chính sách đặc thù 
thu hút sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp và người dân; (ii) Hệ 
thống đô thị biển phải được nhìn nhận như một không gian quan trọng trong không gian biển 
quốc gia, và phải chiếm vị trí xứng đáng trong “Quy hoạch không gian biển quốc gia” thực 
hiện Luật Quy hoạch (2017) trong thời gian tới; (iii) “Đô thị biển” phải trở thành một lĩnh vực 
kinh tế biển quan trọng như các ngành/lĩnh vực kinh tế biển truyền thống khác (Hàng hải, du 
lịch biển, nghề cá,dầu khí,...); (iv) Phát triển đúng hướng, hệ thống đô thị biển sẽ giúp cho 
kinh tế biển nước ta phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xanh và bền vững 
với văn hóa biển độc đáo./.  
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DỊCH VỤ LOGISTICS VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
ÁP DỤNG CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Từ Văn Bình
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH)

Nguyễn Phú Son
Đại học Cần Thơ

Tóm tắt:

Kết quả phân tích của nghiên cứu được dựa trên báo cáo từ dự án Chương trình Ứng phó 
với Biến đổi khí hậu ĐBSCL (MCRD) (2021-2025) là chương trình hợp tác kỹ thuật, do Chính 
phủ Việt Nam, Đức và Thụy Sĩ đồng tài trợ và được thực hiện bởi Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Báo cáo này do nhóm tư vấn được thực hiện nghiên 
cứu thông qua khảo sát từ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, lãnh đạo cấp tỉnh, các sở 
ban ngành có liên quan, các tổ chức/đơn vị nhà nước và tư nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ 
logistics. Kết quả nghiên cứu đã xác định ba vấn đề lớn mà vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL gặp 
phải: (i) Sự liên kết vùng và phối hợp giữa các bộ ngành trong qui hoạch tích hợp với hệ thống 
logistics của vùng dường như chưa đề cập nhiều trong chính sách liên kết vùng, điều này là mất 
chi phí cơ hội cho dịch vụ logistics vùng ĐBSCL; (ii) Chính sách tài chính đầu tư cho logistics 
ở mức quá nhỏ chưa xứng tầm với vị thế của vùng và tài nguyên hiện có, tạo hệ lụy hệ thống 
vận chuyển sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL đến thị trường trong nước và quốc tế chưa phát 
huy hiệu quả; (iii) Chính sách kêu gọi đầu tư và sử dụng dịch vụ hấp dẫn và mang tính đột phá 
chưa đột phá, đây là nguyên nhân tạo các dịch vụ logistics manh mún và kém hiệu quả.

Từ khóa: GIZ, ĐBSCL, dịch vụ logistics, bền vững

1. Vấn đề nghiên cứu

Chủ đề nghiên cứu logistics những năm gần đây đã được quan tâm nhiều hơn không 
những bởi những nhà khoa học và còn cả nhà chính sách liên quan. Đối với những quốc đã phát 
triển, điển hình các quốc gia ở Châu Âu và Mỹ, hệ thống logistics được quản lý và vận hành một 
cách bài bản và khoa học với một hệ thống ứng dụng công nghệ tiên tiến. Một chuỗi của các 
hoạt động được tích hợp nhau rất chuyên nghiệp từ con người đến máy móc thiết bị hiện đại và 
vận dụng công nghệ số. Sự phát triển này ít nhiều tạo chi phối cho các nước đang phát triển như 
Việt Nam cần nhìn nhận và đánh giá lại mình, tiến đến thực hiện phân tích và khai thác sự phát 
triển đó để tận dụng sự tinh tế vào Việt Nam nhằm tạo cơ hội phát triển cho logistics trong nước.

Các cuộc hội thảo thường xuyên, các báo chí gần đây và các nghiên cứu hiện tại liên quan 
logistics điều có điểm chung trong đánh giá những bất cập và thiếu phát triển đồng bộ của hệ 
thống logistics tại Việt Nam, bao gồm cơ sở hạ tầng về giao thông thủy, bộ, đường biển, kho bãi, 
sự vận dụng công nghệ số, năng lực điều hành, chất lượng lao động, và kỹ năng người lao động 
tham gia trực tiếp. Sự mất cân đối giữa trong xu hướng hội nhập của Chính phủ và sự chuẩn bị 
cho cơ sở hạ tầng phục vụ logistics của các vùng kinh tế trọng điểm có thể thấy rõ. Đơn cử, Việt 
Nam đã theo đuổi thành công trở thành thành viên của Nghị viện Châu Âu (EP), tham gia Hiệp 
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định thương mại tự do (EVTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa liên minh Châu Âu 
và Việt Nam, trong khi đó việc đón đầu sự phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống logistics 
dường như rất ì ạch, việc này có thể nói cần được chuẩn bị cách đây 5 đến 10 năm. Nhưng rất 
tiếc đến thời điểm hiện tại việc xây dựng một hệ thống logistics trong nước và các vùng kinh tế 
trọng điểm đang ở giai đoạn khởi đầu, nhiều dự án, nhiều kế hoạch tham vọng phục vụ cho phát 
triển logistics vẫn còn nằm trên bàn giấy.

Dịch bệnh Covid19 bùng phát thời gian như là một thuốc thử cho hệ thống logistics tại 
Việt Nam. Thời điểm này, các sản phẩm chủ lực của Việt Nam dường như không được lưu trữ 
ở các kho bãi đảm bảo về chất lượng cũng như số lượng. Điều này làm bộc lộ những yếu kém 
chưa từng thấy của hệ thống kho bãi dự trữ sản phẩm tại Việt Nam. Nhiều nhà sản xuất trong 
đó có sản xuất sản phẩm nông nghiệp tại vùng ĐBSCL dường như bị tuyệt vọng, lợi ích các sản 
phẩm phải trở về với điểm xuất phát zero. Đây là một tổn thất chưa từng thấy của ngành nông 
nghiệp Việt Nam.

Mặc dù Chính phủ đã có nhiều chủ trương như luật 2017 về hoạch định đầu tư có hiệu 
lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 của 
Thủ tướng Chính phủ “Về việc phệ duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và 
phát triển dịch vụ logistics Việt Nam đến năm 2015”, nhưng việc thực thi dường như chưa có 
một sự kích hoạt đúng mức và kịp thời, cụ thể là hệ thống giao thông đường bộ, đường thủy tại 
ĐBSCL đã báo động xuống cấp trầm trọng, nạn kẹt xe kéo dài hàng giờ, hàng ngày trong hàng 
tuần, chưa có được hệ thống cảng đủ lớn và sâu để lưu chuyển hàng hóa thuận tiện và tiết kiệm. 
Thêm vào đó, hệ thống logistics trong vùng được đầu tư mang tính cục bộ địa phương và thiếu 
đồng bộ, đi đôi với tình trạng thiếu “đất sạch”. Điều này dẫn đến sự e ngại của các đối tác đầu 
tư nước ngoài nhắm vào khai thác.Trong khi đó năng lực chuyên môn, quản lý và thể chế chính 
sách cũng là nguyên nhân phát ra những điểm nghẽn trong phát triển hệ thống logistics. Đây là 
những vướng ngại lớn cho các nhà đầu tư, cản trở không nhỏ đến giá cả sản phẩm nông nghiệp 
hướng đến cạnh tranh trên thương trường quốc tế.

Xuất phát từ vấn đề nêu, việc phân tích hệ thống logistics tại Việt Nam, đặc biệt là tại 
vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL cực kỳ quan trọng. Chúng ta không thể hướng đến xây dựng 
một hệ thống logistics bền vững mà thiếu đi những tiếng nói, thông tin được khảo sát từ các 
nhóm có liên quan, trong đó có tiếng nói của người cung cấp dịch vụ logistics, người sử dụng 
dịch logistics, người sản xuất sản phẩm có liên quan như nông dân, nhà khoa học và các nhà 
làm chính sách tại đại phương. Xuất phát từ vấn đề nêu trên, nghiên cứ của bài viết sẽ hướng 
đến: (i) điểm ra hiện trạng logistics của vùng ĐBSCL; (ii) khám phá những điểm nghẽn cản trở 
dòng chảy của hệ thống sản phẩm trong hệ thống logistics; (iii) đề xuất các giải pháp có chọn 
lọc gắn với nhu cầu và tài nguyên thực tế của địa phương. 

Phương pháp của bài nghiên cứu được dựa vào kết quả khảo sát từ các báo cáo thứ cấp 
liên quan đến chính sách, qui định, thể chế, quy hoạch và văn bản. Khảo sát trực tiếp thông 
qua phỏng vấn trực tiếp lãnh đạo cấp tỉnh, các sở ban ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công 
thương, Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn) và các đơn vị công và tư tham gia cung cấp 
dịch vụ logistics, cũng như các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ logistics. Nghiên cứu được triển 
khai các tỉnh tại ĐBSCL bao gồm: Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Bạc Liêu, Đồng Tháp, An 
Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh và TP Cần Thơ.
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2. Nhận định chung hệ thống logistics tại Việt Nam

Từ kết quả khảo sát các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, người sử dụng dịch vụ 
logistics và các nhà quản lý có liên quan. Dịch vụ logistics tại Việt Nam còn đang ở giai đoạn 
yếu về qui mô, yếu về năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp của dịch vụ. Các hoạt động 
dịch vụ logistics chỉ ở dạng nhỏ lẻ và manh mún và giữa chúng chưa có một sự liên kết hỗ trợ 
nhau để tạo gói dịch vụ logistics đáp ứng nhu cầu người sử dụng. Mặc dù những năm gần đây 
đã có nhiều doanh nghiệp tham gia nhập ngành, nhưng công bằng mà nói, thị phần hoạt động 
chỉ đạt 30% (Theo Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam), còn lại do các doanh nghiệp 
logistics nước ngoài nắm giữ. 

Phải nói rằng Công nghệ thông tin tại Việt Nam đang vào đỉnh cao trào phát triển, nhiều 
doanh nghiệp Việt Nam đang chuyển mình nhanh trong vận dụng kỹ thuật số vào sản xuất kinh 
doanh, nhưng khái niệm này dường như còn bỏ ngỏ trong ứng dụng vào dịch vụ logistics. Việc 
tích hợp công nghệ thông tin vào theo dõi đơn hàng, lịch vận chuyển, theo dõi chứng từ đang 
gặp khó khăn về tính chuyên nghiệp nhân sự tham gia. Phải nói, yếu kém của hệ thống dịch vụ 
logistics không thể không nhắc đến năng lực chuyên môn của người quản lý và cả năng lực lao 
động được đào tạo bài bản. Thực tế, nhiều doanh nghiệp không dễ tuyển dụng những lao động 
có trải nghiệm trong ngành trước đó và là lao động đào tạo qua trường lớp về logistics. Đây là 
một sự thua thiệt của các doanh nghiệp logistics Việt Nam trong cuộc chơi trên sân nhà và cả 
thương trường quốc tế.

Việc đóng góp kinh tế của vùng ĐBSCL đã cho thấy tiềm năng của vùng kinh tế trọng điểm 
rất lớn. Nhưng mặt trái về điều kiện cơ sở hạ tầng, về giao thông còn rất yếu kém. Mặc dù ĐBSCL 
đóng góp 20% GDP, đóng góp 50% tổng sản phẩm lương thực, chiếm 90% xuất khẩu gạo, sản 
xuất cây ăn trái chiếm 70% và sản phẩm hải sản thủy sản cả quốc gia chiếm 65%. Nhưng hệ thống 
kho bãi, hệ thống vận chuyển đến thời điểm hiện tại phải nói là chưa đủ bao nhiêu với sự mong 
đợi của các doanh nghiệp tham gia logistics. Sự yếu kém của vận chuyển đường sông, đường biển, 
đường bộ và đường hàng không đã bộc lộ những yếu kém nhiều hơn trong những năm gần đây, 
trong đó phải nói đến là vận chuyển đường bộ.Tính trong cả vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, chỉ 
duy nhất có đoạn cao tốc từ TPHCM đến Mỹ Thuận với chiều dài không đầy 60 km, nhưng phải 
gồng gánh lưu lượng di chuyển với tần suất cao cho nhu cầu đi lại của người dân từ ĐBSCL lên 
TPHCM và chiều ngược lại. Tính từ lúc đi vào vận hành của cao tốc TPHCM và Mỹ Thuận đến 
nay, bình quân khoảng 23.000 lượt xe/ngày đêm. Điều tệ hại hơn, hệ thống vận tải đường thủy 
bằng đường sông và đường biến còn nhiều bất cập, chưa được khai thác đồng bộ. Kết quả, việc 
chia bớt gánh nặng hệ thống vận chuyển đường bộ chưa được phát huy. 

Nhìn ở góc độ tổng thế hệ thống giao thông có sự kết hợp thủy và bộ chưa được khai thác 
hiệu quả. Điều này phần nào do hạ tầng cơ sở ở những nhánh sông chưa đáp ứng cho tàu thuyền 
vận chuyển ở quy mô lớn. Toàn vùng đến thời điểm hiện tại chỉ có 2.167 cảng sông và bến xếp 
dỡ, nhưng công suất chỉ phục vụ thấp, qui mô nhỏ, không có cảng container chuyên dụng. Theo 
báo cáo từ các tổ chức có liên quan. Toàn vùng ĐBSCL có 12 cảng biển, 35 bến cảng, 4,9km 
cầu cảng và các cảng biển hoạt động như một vai trò vệ tinh thu gom hàng cho các cảng lớn 
tại TP Hồ Chí Minh và Cái Mép – Thị Vải. Còn nhiều nơi luồng tàu hoạt động ở quy mô nhỏ. 
Vấn đề nan giải của Bộ Giao thông Vận tải là sao có một đầu tư đúng mức, đúng theo nhu cầu 
vận chuyển không những cho hiện tại mà kể cả cho những năm về sau.
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Dường như ĐBSCL đang đánh mất dần lợi thế về vận chuyển, trong đó có vận tải đường 
sông và đường biển. Vận tải đường bộ phải gồng gánh một khối lượng vận tải hàng giờ từ 
ĐBSCL đến TP Hồ Chí Minh và cả nước, dẫn đến sự quá tải của dịch vụ logistics. Tạo hệ lụy 
của việc kẹt xe hàng hằng ngày, hàng tuần trên các tuyến đường từ ĐBSCL đến TPHCM. Trong 
đó có tuyến đường cao tốc Mỹ Thuận đi TP Hồ Chí Minh, Cầu Rạch Miễu nối liền giữa Bến 
Tre và Tiền Giang. Kết quả của nạn kết xe dai dẳng kéo dài nhiều năm qua là một trong những 
nguyên nhân đánh mất nhiều cơ hội trong thu hút đầu tư từ trong và ngoài nước. Điều này cũng 
dễ hiểu, bởi sự yêu kếm về cơ sở hạ tầng các dịch vụ khác có liên quan tạo sự ngán ngẩm của 
các nhà đầu tư tiềm năng về nạn kẹt xe thường xuyên xảy ra. Hệ lụy làm chi phí vận chuyển cao 
kéo theo chi phí logistics cao làm giảm hiệu quả sự phát triển tài nguyên của vùng.

Một kết quả khảo sát được thực hiện từ các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics và sử 
dụng dịch vụ logistics đã giúp nghiên cứu khám phá ra điểm nghẽn của dịch vụ logistics là sự 
kết nối giữa phương thức vận tải đường bộ và đường thủy, đường bộ và cảng biện, đường bộ và 
cảng hàng không chưa hiệu quả, tầm nhìn qui hoạch khai thác cho sự kết hợp giữa các phương 
thức vận chuyển thiếu tầm nhìn và qui hoạch lâu dài.

Đối với hệ thống cảng biển và cảng sông

Thực tế ĐBSCL có 6 tuyến trục dọc và 9 tuyến trục ngang với chiều dài tổng thể của 
đường thủy là 14.824,4 km, có 57 cảng thủy nội địa và 3.988 bến thủy nội địa. Nhưng hàng 
năm có khoảng 17-18 triệu tấn/năm các sản phẩm nông sản như gạo, thủy sản và ăn trái có nhu 
cầu vận chuyển đường sống và biển phục vụ xuất khẩu. Nhưng việc triển khai và khai thác vận 
chuyển đường thủy đang gặp phải vấn đề sự kết nối giữa các cảng với nhau, do sự nhỏ lẻ của 
các cảng chiếm trên 85%, dẫn đến công suất xếp dỡ chỉ ở mức 10.000 tấn/năm. Trong khi đó 
bến gom hàng cho các cảng thủy nội địa lớn trong vùng chưa đảm bảo, nên các hàng hóa vận 
chuyển từ ĐBSCL đi nước ngoài phải thông qua các cảng ở TP Hồ Chí Minh và cảng Cái Mép, 
trong đó phương tiện vận chuyển bằng đường bộ chiếm vai trò quan trọng, dẫn đến lưu lượng 
xe containers ngày một đông hơn trên các đường cao tốc, tỉnh lộ... tạo hệ lụy thời gian vận 
chuyển lâu hơn và dẫn đến phi ví vẫn tải cao hơn từ 10-40%.

Nếu nói ĐBSCCL không có cảng biển, điều này là không đúng, vì thời gian qua Bộ Giao 
thông Vận tải và chính quyền TP Cần Thơ đã có chủ trương hình thành và khai thác cảng Cái 
Cui (Cần Thơ), nhưng công suất chỉ cho phép tiếp nhận tàu tải trọng 20.000 DWT và hiện cảng 
chưa được khai thác hiệu quả, do sự kết nối cảng này đến các nhánh sông trong vùng như sông 
Hậu chưa được đầu tư đúng mức, tạo điểm nghẽn trong quá trình vận chuyển, nguyên nhân 
không loại trự thiếu đầu tư đúng mức cảng biển. Tương tự sự bất cập ở một cảng biển khác như 
cảng Trần Đề (Sóc Trăng), mặc dù được qui hoạch là cảng biến nước sâu với những kịch bản 
nhiều hứa hẹn, tạo nút tháo cho lưu thông hàng hóa có sự liên kết giữa các tỉnh trong vùng, 
giữa vùng và quốc tế, nhưng đến nay các qui hoạch và khai thác chưa được thống nhất, đánh 
mất một chi phí cơ hội rất lớn cho hệ thống logistics của vùng.

Nhìn chung, năng lực cảng biển ĐBSCL chỉ dừng lại như một vai trò cảng vệ tinh và thực 
hiện gom hàng cho các cảng khu vực TPHCM và Cái Mép – Thị Vải và vận tải liên vùng cự ly 
ngắn. Nếu chúng ta có thể chấp nhận với năng lực hiện tại, không khai thác, không tiếp tục đầu 
tư khai thác thế mạnh tài nguyên, thì hệ thống logistics của vùng ĐBSCL sẽ cho một thảm kịch 
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không nhỏ, trong đó thiệt thòi vẫn là nông dân sản xuất các mặt hàng chủ lực của vùng như: lúa 
gạo, cây ăn trái, thủy sản,…

Đối với hệ thống giao thông đường bộ

Phải nói rằng, các chính sách cải cách nông nghiệp những năm qua tạo kích hoạt hiệu quả 
cho phát triển nông nghiêp. Sản lượng lúa gạo luôn giữ vị trí xuất khẩu nhất nhì trên thế giới, đi 
đầu xuất khẩu cá tra cá basa, tôm, … Trong khi đó chính sách phát triển giao thông đường bộ 
vẫn chưa theo kịp sản lượng hàng năm xuất khẩu của ĐBSCL tăng lên. Giao thông thành thị và 
nông thôn các tỉnh vùng DDBSCL chưa được chuẩn bị tốt phục vụ vận chuyển sản phẩm đầu 
ra, đều này dẫn đến tạo điểm nghẽn trong vận chuyển sản phẩm vùng kinh tế trọng điểm ra thị 
trường quốc tế và trong nước.

Sự mất cân xứng giữa giao thông đường bộ và nhu cầu vận chuyển sản phẩm vùng 
ĐBSCL là rất lớn. Không thể ngờ rằng, một vùng đóng góp ngân sách rất lớn cho quốc gia như 
ĐBSCL hệ thống giao thông cao tốc chỉ duy nhất từ TP Hồ Chí Minh đến Mỹ Thuận, giáp giữa 
2 tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long. Rồi đây những cao tốc còn lại đang nằm trên bàn giấy đến khi 
nào được bổ sung vào tuyến đường huyết mạch cho đồng bằng, đây cũng là câu hỏi mà người 
dân, những nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ logistics và người sử dụng logistics luôn mong 
đợi. Tài nguyên phục vụ sản xuất trong vùng thì rất lớn, trong khi hệ thống vận chuyển hàng 
năm, các con đường được khôi phục và mở rộng chỉ mang tính đối phó, như vậy biết đến khi 
nào một chiến lược quy hoạch dài hạn cho lĩnh vực logistics của ĐBSCL được phát triển một 
cách  bền vững.

Việc chậm trễ trong đầu tư giao thông đường bộ của một vùng kinh tế trọng điểm như 
ĐBSCL làm đánh đánh mất biết bao năng lực cạnh tranh sản phẩm cùa vùng so với các nước 
trong khu vực do chi phí vận chuyển cao, cạnh đó còn là một sự thất thoát chưa thống kê được 
sản phẩm hư thối do thời gian vận chuyển. Thời gian để vận chuyển sản phẩm từ cảng Cái Cui-
Cần Thơ đến cảng Cát Lái-TPHCM phải mất 3 tiếng 49 phút ở mật độ giao thông bình thường. 
Nếu tình trạng kẹt xe xảy ra trung bình phải kéo dài đến 5 tiếng 40 phút (tức kéo dài thêm gần 
1 tiếng 30), khi khoảng cách vận chuyển chỉ có 179km. Tương tự cảng Mỹ Thới đến cảng Cát 
Lái, phương tiện vận chuyển phải mất 4 tiếng 30 phút, nếu có kẹt xet có thể lên đến 6 tiếng 10 
phút cho đoạn đường 185 km. Trong khi đó, cảng Trần Đề-Sóc Trăng đến cảng Cát Lái phải mất 
5 tiếng 20 phút và nếu kẹt xe thời gian thêm vào 1 tiếng 30 phút với khoảng cách vận chuyển 
247 km. Minh chứng này cho thấy sự quá yếu kém của hạ tầng giao thông tại ĐBSCL. 

Không khó để dự báo bức tranh nạn kẹt xe trong tương lai đới đây sẽ trầm trọng hơn nếu 
các dự án, kế hoạch xây cao tốc không đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Điều này không phải không 
có cơ sở, vì các chính sách cải cách nông nghiệp, tăng năng xuất, tăng cường xuất khẩu luôn đổi 
mới liên tục, thì dòng chảy sản phẩm đi nước ngoài càng thông luồng là cần thiết, sẽ chậm lại 
nếu hệ thống giao thông còn kém.

Đối với giao thông đường thủy nội địa

Điều ai cũng biết, hệ thống sông ngòi ĐBSCL chằng chịt nhau, không những phục vụ 
kinh tế sông của vùng, trong đó có phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt đi lại, phát triển du 
lịch, phục vụ xây dựng, đặc biệt phục vụ phát triển hệ thống logistics vận tải đường sông. Mặc 
dù, ĐBSCL được ưu đãi về giao thông đường thủy, nhưng đa phần sự kết nối giữa đường thủy 
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nội địa với đường bộ, đường biển chưa được khai thác và vận dụng hiệu quả. Điều này một 
phần cũng do tầm nhìn trong qui hoạch tích hợp chưa kết hợp tài nguyền đường thủy và bộ với 
nhau. Một số trở ngại trong vận chuyển đường thủy trong lưu thông gặp nhiều nơi khoang thông 
thuyền một số cầu chưa đảm bảo theo cấp quy hoạch, dẫn đến cỡ tàu và tải trọng tàu không thể 
lưu thông được. Tạo một hệ lụy làm tăng chi phí vận tải, kéo dài thời gian vận chuyển. Một số 
nơi có quan tâm đầu tư để tạo sự thông thoáng cho tàu thuyền, nhưng ở đó xuất hiện sự ì ạch 
trong thi công, dẫn đến các đoạn bờ kênh chưa được kè bảo vệ xuất hiện tình trạng sạt lở, gây 
bồi lắng luồng. Hệ thống logistics rất yếu kém, hầu như chưa hình thành. Chính vì sự thiếu 
đồng nhất này, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu trong vùng không ưu tiên chọn đường thủy để 
vận chuyển hàng hóa. 

Đối với vận tải bằng đường hàng không

Không thể phủ nhận rằng, hàng không quốc tế tại vùng ĐBSCL vẫn còn đang trong giai 
đoạn hiện đại hóa, trong đó có cảng hàng không quốc tế bao gồm Cần Thơ và Phú Quốc. Nhưng 
phần lớn sự vận chuyển của hai sân bay này đang từng bước khai thác các chuyên bay quốc tế. 
Hai cảng nội địa còn lại cảng Rạch Giá và Cà Mau đảm nhận vận chuyển hành khách nội địa 
là chính. Theo kết quả làm việc với các lãnh đạo tại các hảng hàng không quốc tế trong vùng 
ĐBSCL, 88% chuyến bay quốc tế thuộc vào các hãng hàng không nước ngoài. Nhưng hoạt 
động logisctics được kết hợp trong vận tải hàng không chưa được khai thác và phát huy hiệu 
quả. Điển hình, Cần Thơ chỉ mới khai thác đạt 28%, điều này là một sự lãng phí lớn. Nhiều ý 
kiến của chuyên gia cho rằng, nâng cấp mở rộng sân bay Cần Thơ phục vụ cho việc vận chuyển 
hàng hóa là rất cần thiết. Việc thành lập Trung tâm logistics hàng không tại sân bay Cần Thơ 
cũng cần có một khảo sát, đánh giá lại để triển khai.

Đối với kho bãi, hệ thống kiểm dịch hàng hóa

Sự yếu kém của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở Việt Nam không những 
phụ thuộc vào công nghệ số ứng dụng, máy móc công nghệ, chiến lược kinh doanh và nguồn 
nhân lực phục vụ, mà còn thua thiệt về năng lực vốn. Theo kết quả khảo sát, hệ thống kho lạnh 
có thể được chia thành hai loại hình chính: thứ nhất là kho lạnh bảo quản và kho lạnh kinh 
doanh. Kho lạnh bảo quản là các kho lạnh của công ty, xí nghiệp sản xuất thủy sản, chuyên dùng 
để lưu kho sản phẩm của công ty. Kho lạnh kinh doanh là ngành nghề mới ở Việt. Phần lớn các 
hệ thống kho lạnh kinh doanh được đầu tư bởi các công ty nước ngoài do chi phí đầu tư khá cao. 
So với nhu cầu hiện nay, nguồn cung dịch vụ kho bãi, kho lạnh dự trữ chưa đáp ứng nhu cầu 
thực tế, đặc việt vào thời điểm sau khi thu hoạch của sản phẩm nông nghiệp.

Hiện kho bãi tại Việt Nam có độ nhạy cảm lớn một khi có sự cố hoặc những cú sốc từ thị 
trường, sản phẩm không xuất đi nước ngoài được, điều này thường tạo ra tâm lý lúng túng cục 
bộ của các nhà quản lý công và doanh nghiệp trong xử lý tình huống, dẫn đến những yếu kém 
được chỉ ra rõ rệt về hệ thống logistics ĐBSCL trong việc thiếu kho dự trữ, kho lạnh. Không ít 
nông dân, các nhà doanh nghiệp phải tổn thất lớn do phải vứt bỏ những sản phẩm cây ăn trái, 
rau quả khi thị trường Trung Quốc không cho cơ hội nhập để xuất nhập.

Kho bãi lưu trữ sản phẩm, đặc biệt chuỗi dịch vụ cung ứng lạnh trong vận chuyển còn 
rất kém, dẫn đến chất lượng sản phẩm giảm, mức hư hỏng và hao hụt sản phẩm trong quá trình 
phân phối chiếm 25%, riêng đối với trái cây tươi sống có thể lên đến 45%. Khó khăn của ngành 
hàng rau quả là thiếu xe lạnh cho các khâu vận chuyển, trang bị cho các xe lạnh còn thiếu các 
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thiết bị phụ trợ khác giúp bảo quản trái cây tốt hơn ngoài thiết bị làm lạnh. Thêm vào đó hệ 
thống chiếu xạ tại Việt Nam còn hạn chế, khi tiêu chuẩn từ các quốc gia nhập khẩu sản phẩm 
nông nghiệp luôn đòi hỏi. Điều này cũng do ngành năng lượng nguyên tử Việt Nam chưa phát 
triển, ít nhiều gặp khó khăn trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử ứng dụng trong xử lý 
chiếu xạ các mặt hàng nông sản phẩm nói riêng phục vụ phát triển kinh tế.

Chi phí logistics

Theo báo cáo các các Bộ có liên quan, ít nhất 5 năm trở lại đây, chi phí logistics cho xuất 
nhập thủy sản và trái cây chiếm tỷ lệ khá cao so với các nước trong khu vực (Việt Nam khoảng 
20-25%, trong khi chi phí các nước khác vào khoảng 10-15%). Qua khảo sát thực tế, các doanh 
nghiệp cho biết, chi phí logistics mỗi năm vận chuyển tôm xuất khẩu phải tốn vài chục tỷ đồng. 
Nếu bức tranh dịch vụ logistics tốt hơn sẽ giúp giảm nhiều các tốn kém phí logistics. Cụ thể nếu 
hàng hóa có thể xuất khẩu trực tiếp từ ĐBSCL, không phải đưa lên TPHCM thì doanh nghiệp 
sẽ tiết kiệm được chi phí logistics từ 30 - 40%. Khi đó, tính cạnh tranh của các mặt hàng nông 
sản sẽ cao hơn.

Một điễn hình khác cũng được nêu ra ở đây, kết quả trao đổi với doanh nghiệp xuất khẩu 
hàu sống bằng đường hàng không sang Thái Lan cho biết, chi phí mua hàu tại Việt Nam chỉ 
khoảng 30 ngàn đồng/kg nhưng chi phí vận chuyến đến Thái Lan (từ vùng nguyên liệu) khoảng 
40 ngàn đồng/kg. Như vậy, tổng chi phí cho hoạt động logistics cao hơn 133% so với chi phí 
mua hàu nguyên liệu tạo ra hạn chế trong thương vụ cạnh tranh.Theo nghiên cứu, chi phí 
logistics ở Việt Nam là 20,9% GDP, trong đó chi phí cho vận tải chiếm 56%. Như vậy, việc đầu 
tư phát triển giao thông vận tải sẽ là nền tảng cơ bản thúc đẩy phát triển logistics và gia tăng giá 
trị của các mặt hàng thế mạnh của vùng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ĐBSCL và cả nước. 

Năng lực cung cấp dịch vụ logistics

Thực trạng đào tạo nguồn nhân lực cung cấp cho ngành logistics tại ĐBSCL còn hạn chế. 
Kết quả khảo sát từ các tổ chức có liên quan chỉ ra sự thiếu hụt lớn nguồn lao động được đào 
tạo đúng kiến thức logistic, mặc dù sự phát triển logistics của Việt Nam đang ở giai đoạn đầu 
của hội nhập. Có thể hình dung được sự khan hiếm nguồn cung sẽ trầm trọng hơn trong 10 năm 
tới, nếu từ bây giờ chính sách đào tạo chính qui cho ngành logistcs được đầu tư đúng mức. Mặc 
trái của sự yếu kém về trình độ và kỹ năng người lao động lĩnh vực logistics đã bộc lộ rõ sự yếu 
kém trong cạnh tranh với các công ty nước ngoài.

Mặc dù các trường đại học và cao đẳng tăng cường đào tạo chuyên ngành logistics nhưng 
đề đáp ứng nhu cầu khoảng 20.000 lao động chất lượng cao, có trình độ chuyên môn đến năm 
2030 là một bài toán khó. Riêng ĐBSCL các trường đại học cả công lập và tư thục chỉ bước 
đầu đào tạo về chuyên ngành logistics ở bậc đại học chính quy và cao đẳng nghề, trong đó vài 
trường chỉ lồng ghép vào các chuyên ngành kinh tế, công nghệ thông tin, vận tải… Có thể lâu 
dài xảy ra hiện trạng mất cân đối khi hệ thống logistics cơ sở hạ tầng được triển khai. Ở đây 
cũng có câu hỏi đặt ra, liệu chính sách và cơ chế của các tỉnh trong vùng sẽ có những quyết định 
tuyển dụng như thế nào đối các sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học tại TPHCM khi các 
nhóm sinh viên này lại mong tìm một công việc có lương chấp nhận được từ các doanh nghiệp 
trong và ngoài nước tại trung tâm thành phố lớn. Nhìn chung nguồn nhân lực và năng lực phục 
vụ lĩnh vực logistics tại ĐBSCL còn nhiều hạn chế. Phần lớn nhóm người tham gia thiếu kiến 
thức và kinh nghiệm kinh doanh logistics, ít được cập nhật tri thức mới, phong cách lãnh đạo 
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và quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu. Đội ngũ nhân viên nghiệp vụ phần lớn tốt nghiệp đại 
học nhưng từ những chuyên ngành ngoài logistics. Lực lượng lao động trực tiếp như bốc vác, 
xếp dỡ, lái xe, kiểm đếm hàng kho bãi… đa số có trình độ học vấn thấp, chưa được đào tạo tác 
phong làm việc chuyên nghiệp. Bên cạnh việc thiếu đội ngũ lao động lành nghề thì số lượng 
chuyên gia logistics được đào tạo chuyên nghiệp còn quá ít so với yêu cầu phát triển. Những 
nhân viên liên quan thiếu kiến thức toàn diện, trình độ ICT (Information and Communication 
Technology) còn hạn chế và chưa theo kịp tiến bộ phát triển của logistics thế giới; chỉ khoảng 
4% số nhân lực ngành logistics thông thạo tiếng Anh nghiệp vụ, nguồn nhân lực đào tạo bài bản 
chuyên ngành logistics còn rất thấp (khoảng 5-7%)(VLA, 2019).

Thông tin các cơ sở/doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics ở ĐBSCL

Nhìn chung sự nối kết và phối hợp nhau giữa các công ty cung cấp dịch vụ logistics chưa 
được thực hiện. Kết quả này phần nào cũng do sự tâm các chính quyền địa phương các tỉnh chưa 
tạo xúc tác để các doanh nghiệp cùng ngồi chung một bàn tạo họp tác kinh doanh khi hoạt động 
của các doanh nghiệp ở qui mô nhỏ và manh mún. Điểm cung của dịch vụ logistics còn hạn chế 
khâu dự trữ, bảo quản, vận chuyển và tiêu thụ hàng hóa. Một trong những nguyên nhân do vùng 
chưa có chuỗi cung ứng dịch vụ logistics hoàn chỉnh. Hệ thống các dịch vụ logistics chưa phát 
triển đủ số lượng và chất lượng phục vụ cho một ngành hoặc một vùng kinh tế. Để thuê một dịch 
vụ logistics trọn gói của người sử dụng dịch vụ không phải dễ tại ĐBSCL.

Cùng với đó, các công ty kinh doanh dịch vụ logistics trọn gói hầu như chưa phát triển 
đáng kể. Phần lớn các dịch vụ logistics liên quan đến sản xuất, thương mại và cung cấp dịch 
vụ… được thực hiện một cách tự phát theo truyền thống. Hình thức thuê ngoài cũng chỉ dừng 
lại ở từng lĩnh vực hoạt động riêng lẻ chứ chưa có sự kết nối chặt chẽ với nhau giữa các phương 
thức vận tải, giữa vận tải với kho bãi, giữa vận tải kho bãi. Nên thủ tục giao nhận tại khu vực 
này thường gây ra chậm trễ, phát sinh chi phí cao và đặc biệt là phiền hà cho khách hàng.

Kết quả khảo sát các doanh nghiệp tại ĐBSCL do Tổng cục Thống kê thực hiện, hiện cả 
vùng có 47.363 doanh nghiệp thì có 2,65% doanh nghiệp liên quan cung cấp dịch vụ logistics. 
Đây là tỷ lệ không lớn, hơn thế nữa qui mô hoạt động của các doanh nghiệp trên 90% là các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhóm doanh nghiệp này được chia theo 7 nhóm: (i) Vận tải hàng hóa 
đường bộ; (ii) Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; (iii) Vận tại hàng hóa thủy nội địa; (iv) 
Vận tải hàng hóa hàng không; (v) Kho bải và lưu giữ hàng hóa; (vi) Bốc xết hàng hóa; (vii) Hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ khác bao gồm các doanh nghiệp logistics và dịch vụ đại lý, giao nhận vận 
chuyển. Trong nhóm các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics, nhóm doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ logistics cho vận tải hàng hóa đường bộ chiếm tỷ lệ lớn nhất (57,64%), kế đến vận tải 
hàng hóa thủy nội địa (26,99%). Kết quả số liệu cho nhận định hệ thống vận chuyển hàng hóa 
từ ĐBSCL đi đến các nơi ngoài vùng chủ yếu là vận tải đường bộ. Giả sử rằng, nếu tỷ lệ này cứ 
tiếp diễn không đổi và giao thông đường bộ không được đầu tư nhanh sẽ là một thảm họa lớn 
không những cho vận chuyển mà cho hoạt động đi lại của cộng đồng. 

Cũng cần thừa nhận thêm rằng, không những về qui mô hoạt động mà về kiến thức và 
năng lực cung cấp dịch vụ logistics của các doanh nghiệp trong vùng còn nhiều hạn chế, thiếu 
kinh nghiệm và chuyên nghiệp, cung cấp các dịch vụ cơ bản, hoặc cung cấp từng dịch vụ đơn 
lẻ, cạnh tranh về giá là chủ yếu, ít giá trị gia tăng, thường chỉ đóng vai trò là nhà thầu phụ hay 
đại lý cho các công ty nước ngoài gồm: Dịch vụ logistics chủ yếu là cung ứng cho khách hàng 
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là dịch vụ kho bãi, vận tải hàng hóa, giao nhận hàng hóa, bốc xếp, dịch vụ phân loại, đóng gói 
bao bì, lưu kho... còn các dịch vụ khác trong chuỗi dịch vụ logistics mặc dù có một số doanh 
nghiệp cung ứng nhưng số lượng không nhiều và chưa được quan tâm phát triển. Bên cạnh đó, 
còn thiếu sự kết nối giữa doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp logistics do thói quen nhập 
khẩu CIF và xuất khẩu theo FOB. 

Thực trạng phát triển trung tâm logistics ở ĐBSCL

Mặc dù Quyết định 1012/QĐ-TTg ngày 03/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa bàn cả nước đến năm 2020, 
định hướng đến năm 2030 thì tiểu vùng kinh tế trung tâm ĐBSCL sẽ có 01 Trung tâm logistics 
hạng II với quy mô tối thiểu 30 ha đến năm 2020 và trên 70 ha đến năm 2030. Tuy nhiên đến 
thời điểm hiện tại quyết định nêu trên vẫn còn nằm trên bàn giấy. Trung tâm có ý định như được 
nêu hiện vẫn chưa có hồi kết về vị trí và tiến trình tổ chức. Trong khi, có một vài nơi tự phát 
tạm gọi là các trung tâm logistics tại các địa phương trong vùng là khá nhỏ, dưới 10ha và chủ 
yếu phục vụ một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp hoặc một tỉnh, thành phố. Hệ thống 
này chưa phát triển đến quy mô phục vụ cho một ngành hoặc một vùng kinh tế. Thêm vào đó, 
là tính liên kết, kết nối trong hoạt động logistics chưa được hình thành.

Theo những báo cáo gần đây trong xây dựng qui hoạch tích hợp đến năm 2025 và tầm 
nhìn đến năm 2030, cộng với kết quả khảo sát đánh giá chuyên gia. Việc hình thành các trung 
tâm logistics riêng cho tỉnh dường như không được quan tâm nhiều. Sự tích hợp trong sản xuất 
nông nghiệp và dịch vụ logisctics cũng chưa được làm rõ. Điều này chắc cũng không có gì ngạc 
nhiên về dường như nhận thức về khái niệm Logistics nhìn chung của các cán bộ quản lý ở địa 
phương còn hạn chế, chưa thống nhất quan điểm và được hiểu rằng các trung tâm Logistics là 
thuộc phạm trù giao nhận và vận chuyển hàng hóa, Tuy nhiên, theo Điều 233 của Luật Thương 
mại năm 2005 (Luật số 36:2005/QH11), dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó 
thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu 
kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư vấn khách hàng, đóng gói bao bì, 
ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với 
khách hàng để hưởng thù lao. Như vậy Trung tâm Logistics là nơi thực hiện đầy đủ quá trình: từ 
hàng hóa của nhà sản xuất (bao gồm cả từ nhập khẩu) phân phối đến các cơ sở bán lẻ cuối cùng. 
Dịch vụ vận chuyển hàng hóa chỉ là một khâu trong quá trình lưu thông hàng hóa. Tại trung 
tâm logistics, hàng hóa bốc dỡ, được bảo quản theo yêu cầu (bằng dịch vụ kho), hàng hóa có 
thể được phân loại, đóng gói để từ đó phát luồng bán buôn hoặc cung cấp cho các cơ sở bán lẻ.

Cùng với đó, các công ty kinh doanh dịch vụ logistics trọn gói hầu chưa được phổ biến 
tại ĐBSCL. Phần lớn các dịch vụ logistics liên quan đến sản xuất, thương mại và cung cấp dịch 
vụ…được thực hiện một cách tự phát theo truyền thống. Hình thức thuê ngoài cũng chỉ dừng lại 
ở từng lĩnh vực hoạt động riêng lẻ chứ chưa có sự kết nối chặt chẽ với nhau giữa các phương 
thức vận tải, giữa vận tải với kho bãi, giữa vận tải kho bãi. Nên thủ tục giao nhận tại khu vực 
này thường gây ra chậm trễ, phát sinh chi phí cao và đặc biệt là phiền hà cho khách hàng.

Cũng theo kết quả nghiên cứu cho thấy nhu cầu vận tải sản lượng nông thủy sản trong 
vùng rất lớn, tuy nhiên, hằng năm các nhà máy tại ĐBSCL vận chuyển từ 2-3 triệu tấn thủy hải 
sản, 6-7 triệu tấn gạo, khoảng 3 triệu tấn trái cây đến hệ thống kho và cảng ở TP HCM và Bà Rịa 
- Vũng Tàu, sau đó hàng hóa mới được xuất khẩu đi châu Âu và các nước trong khu vực châu 
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Á. Qua đó cho thấy thị trường logistics của vùng ĐBSCL nói chung và Thành phố Cần Thơ nói 
riêng là rất tiềm năng. Việc quy hoạch phát triển Trung tâm logistics vùng kinh tế trọng điểm 
ĐBSCL cần quan tâm đến các hạng mục gồm cảng và trung tâm, kho bải, cầu cảng, containers 
hàng và rỗng, kho lạnh… là đầu mối giao thông trong khu vực, sẽ góp phần giúp vùng ĐBSCL 
khắc phục được tình trạng thất thoát sau thu hoạch lên đến 20% của nhiều loại nông sản (Báo 
cáo logistics VN, 2019).

3. Logistics và các thể chế, chính sách có liên quan chi phối phát triển

Nhận thấy được tầm quan trọng của hệ thống logistics, chính phủ đã đưa ra một chuỗi các 
chính sách phát triển. Sự khởi đầu là Quyết định Số 1012/QĐ-TTg, ngày 03/07/2015 của Thủ 
tướng Chính phủ “Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm logistics trên địa 
bản cả nước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”. Trong nội dung quyết định đã đề cập 
việc thành lập trung tâm logistics hạng II cấp vùng tại ĐBSCL có quy mô tối thiểu 30 ha đến 
năm 2020 và trên 70ha đến năm 2030. 

Nhằm hoàn thiện cơ chế chính sách hệ thống logistics, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục 
ban hành Quyết định số 200/QĐ-TTg ngày 14 tháng 2 năm 2017 về việc phệ duyệt Kế hoạch 
hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam năm 2025. 
Trong nội dung của quyết định Chính phủ đã có quan điểm rõ về logistics là một ngành dịch 
vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, việc phát triển logistics đem đến 
giá trị gia tăng lớn cho chính phủ. Kỳ vọng đến 2025, tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ 
logistics vào GDP đạt 8%-10%, tốc độ tăng trưởng dịch vụ đạt 15%-20%, tỷ lệ thuê ngoài dịch 
vụ logistics đạt 50%-60%, chi phí logistics giảm xuống tương đương 16-20% GDP, xếp hạng 
chỉ số năng lực quốc gia về logistics (LPI) trên thế giới đạt thứ 50 trở lên.

Đến thời điểm hiện tại, kỳ vọng tăng hạn Chỉ số hoạt động logistics (LPI) đã có bước tiến 
hiệu quả so với kế hoạch được nêu trong quyết định 200/QĐ-TTg. Theo Báo cáo của Ngân hàng 
Thế giới (World Bank) công bố ngày 24 tháng 7 năm 2018 chỉ số LPI của Việt Nam đứng thứ 
39/160, tăng 25 bậc so với năm 2016, vươn lên đứng thứ 3 trong các nước ASEAN. Tuy nhiên 
tốc độ tăng trưởng của ngành logistics đang ở mức 13%-15%, kết quả này cho được lạc quan 
trong sự thành công theo quyết định số 200/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sẽ đạt kế hoạch 
đề ra vào năm 2025.

Để triển khai kế hoạch trong phát triển logistics, Nghị định Chính phủ Số 163/2017/NĐ-
CP quy định về kinh doanh dịch vụ logistics. Nghị định này cho ra một thông điệp rõ về các 
loại hình dịch vụ liên quan đến logistics và các điều kiện kinh doanh được phân định rõ cho 
các thương nhân kinh doanh đến từ nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước. Để hưởng 
ứng sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ ngành đã phân công các phần việc hướng đến 
đầu tư hệ thống logistics từ cơ sở hạ tầng, vận tải, đào tạo, hệ thống công nghệ thông tin,… nội 
dung này được thể hiện rõ trong Quyết định số 708/QĐ-BCT ngày 26 tháng 3 năm 2019 của 
Bộ Công thương “Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả logistics 
của Việt Nam” mục tiêu đến năm 2025, Việt Nam hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh, 
cắt giảm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung ứng dịch vụ logistics, nâng cao năng 
lực đổi mới sáng tạo.

Một điều đáng mừng cho vùng ĐBSCL, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 825/
QĐ-TTg ngày 12 tháng 6 năm 2020 ‘về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của 
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Hội đồng điều phối vùng ĐBSCL giai đoạn 2020-2025’. Đây là cơ hội để ĐBSCL có tiếng nói 
chung được thống nhất trong các quan điểm phát triển có sự liện kết vùng, liên kết trong hệ 
thống logistics.

Thực hiện chỉ đạo của TW các tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển dịch vụ logistics. Điển 
hình ở tỉnh Sóc Trăng, sau 10 tháng tính từ Quyết định 200/QĐ-TTg, UBND tỉnh Sóc Trăng đã 
xây dựng kế hoạch phát triển dịch vụ logistics đến năm 2025. Tương tự, An Giang thực hiện Kế 
hoạch 29/KH-UBND ngày 18/01/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án phát 
triển thương mại biên giới và logistics tỉnh An Giang năm 2019. Bước đầu An Giang cũng đã 
có những đánh giá riêng về hệ thống logistics trong vùng. Tỉnh cũng đã chỉ ra sự yếu kém về 
cơ sở hạ tầng dẫn đến tính liên kết vùng chưa được triển khai như kế hoạch đã định. Trong khi 
đó Vĩnh Long triển khai thực hiện theo Nghị quyết 120/NQ-CP của Chính phủ về việc chuyển 
hướng từ tư duy sản xuất nông nghiệp thuần túy sang tư duy phát triển kinh tế nông nghiệp đa 
dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường, hướng đến chất lượng hơn là số lượng.

Bên cạnh sự thuận lợi được quan tâm về mặt chính sách của Chính phủ, các tỉnh ĐBSCL 
đang dường như vẫn đang lúng túng để hình thành hệ thống logistics tại địa phương, khái niệm 
logistics dường như còn xa lạ với các cấp điều hành liên quan. Năng lực lãnh đạo, thực hiện 
chế biến sau thu hoạch, vận chuyển, cơ sở hạ tầng… dường như cần một kế hoạch dài. Mặc dù 
tài nguyên hiện có trong vùng được khẳng định là điểm mạnh để khai thác hệ thông logistics, 
nhưng vấn đề cần phải bắt đầu từ đâu là một câu hỏi được quan tâm trong tư duy của địa phương.

4. Giải pháp phát triển bền vững dịch vụ logistics

Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics cho các cơ sở/doanh nghiệp

Đào tạo nguồn nhân lực để cung cấp ngành logistics ĐBSCL được xem là công việc ưu 
tiên. Các giải pháp như: 

- Đào tạo cán bộ quản lý doanh nghiệp và cán bộ quản lý nhà nước những kiến thức cơ bản 
về logistics để thực hiện tốt công tác quản lý về dịch vụ logistics. 

- Đào tạo, nâng cao số lượng và chất lượng nguồn giảng viên chuyên ngành logistics tại 
các cơ sở đào tạo, trường, viện tại ĐBSCL đảm bảo có đủ giảng viên giảng dạy cho các cơ 
sở đào tạo trong khu vực. Đẩy mạnh đào tạo về logistics ở cấp độ đại học và đào tạo nghề 
logistics ở các cấp bậc khác nhau nhằm đảm bảo số lượng nhân lực đáp ứng theo nhu cầu 
doanh nghiệp trong thời gian tới.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các chương trình đào tạo ngắn hạn, trung hạn được thực hiện 
bởi các trung tâm, hiệp hội và các công ty đào tạo. Cần có chính sách khuyến khích các 
tổ chức này có kế hoạch hợp tác đào tạo với các chuyên gia hoặc tổ chức nước ngoài tại 
các quốc gia có dịch vụ logistics phát triển mạnh và hiệu quả.

- Tạo sự liên kết chặt chẽ giữa nhà trường, hiệp hội (VLA) và doanh nghiệp. Gắn kết giữa 
nhà trường và doanh nghiệp trong đào tạo nhằm tạo cơ hội cho người học tiếp cận môi 
trường thực tiễn. Trong đó, trước mắt ưu tiên đào tạo cho lực lượng công nhân, cán bộ kỹ 
thuật, nhân viên đang đảm nhận những hoạt động logistics tại các công sở/doanh nghiệp/
cơ sở cung cấp dịch vụ logistics hiện có. Đối với những sinh viên đang được đào tạo 
chính quy tại các viện, trường nên tăng số tiết đi thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp 
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logistics, qua đó giúp sinh viên hiểu rõ hơn về triển vọng nghề nghiệp, nắm bắt được các 
yêu cầu của nghề nghiệp cũng như các quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế liên 
quan tới hoạt động logistics. 

Tạo cơ chế kích thích mở rộng hoạt động dịch vụ logistics và nâng cao năng lực

Rà soát chính sách và tạo cơ thế thông thoáng cho các nhà đầu tư vào kinh doanh dịch vụ 
logistics. Các phần việc có thể như sau:

- Rà soát lại các dự án đầu tư phục vụ hệ thống logistics với kinh phí đề xuất như đã được 
yêu cầu báo cáo theo Công văn Số 4346/BCT-XNK ngày 17 tháng 06 năm 2020 ‘về việc 
đề xuất nhiệm vụ và kinh phí thực hiện Quyết định số 200/QĐ-TTg giai đoạn 2021-2025’. 
Trên cơ sở đó để xác định lĩnh vực nào cần được kêu gọi đầu tư để phổ biến thông tin và 
chào mời.

- Cần xem phát triển hệ thống logistics là phần quan trọng nên được đưa vào qui hoạch tích 
hợp của mỗi tỉnh. Nên tính đến công suất và qui mô của các khu và cụm công nghiệp trên 
cơ sở đó tính đến hệ thống giao thông đường thủy và bộ có sự kết nối trong tỉnh và liên 
vùng để tạo dòng chảy sản phẩm được vận chuyển bền vững.

- Tiếp tục xem lại bộ máy hành chính phục vụ, liêm chính, hành động, tạo thuận lợi cho các 
doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Các cơ quan chức năng địa phương phải năng động 
trong gặp gỡ và chủ động trao đổi, đối thoại với nhà đầu tư logistics để kịp thời tháo gỡ 
các khó khăn, vướng mắc trong đầu tư kinh doanh logistics.

- Kêu gọi nguồn đầu tư từ bên ngoài và tranh thủ huy động nguồn lực tối đa hiện có nâng 
cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư.

- Hỗ trợ về vốn bằng cách cho vay ưu đãi với lãi suất thấp, khuyến khích kêu gọi đầu tư, ưu 
đãi thuế, cũng như các chính sách hỗ trợ khác từ Bộ Công thương, Bộ Tài chính và chính 
quyền địa phương. Đồng thời, các hiệp hội logistics trong khu vực kinh tế ĐBSCL cũng 
như của cả nước cần phát huy vai trò là chủ thể hỗ trợ các doanh nghiệp logistics về vốn, 
về tư vấn chiến lược, đào tạo nhân lực, hoàn thiện môi trường kinh doanh và hành lang 
pháp lý, làm cầu nối với chính quyền địa phương và các cơ quan ban ngành có liên quan.

- Phát triển mạnh sàn giao dịch logistics, đảm bảo các thông tin được công khai, minh bạch, 
kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh đó, Hiệp hội doanh nghiệp logistics Việt Nam cần tổ chức 
nghiên cứu, xếp hạng, đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành dịch vụ logistics và doanh 
nghiệp dịch vụ logistics nhằm tạo sự cạnh tranh về chất lượng dịch vụ và tạo niềm tin cho 
các doanh nghiệp đối tác.

- Tăng cường các chương trình xúc tiến đầu tư, hoạt động quảng bá hình ảnh và nhu cầu 
tìm kiếm đối tác đầu tư logistics của địa phương đến các nhà đầu tư để họ thấy được tiềm 
năng là lợi ích tài nguyên hiện có của tỉnh.

Thành lập các chi hội logistics tại các địa phương trong vùng: Mỗi tỉnh trong vùng nên 
thành lập một Chi hội logistics. Chức năng của Chi hội là tập hợp các doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ logistics như kho bãi, bến cảng, phương tiện vận tải đường bộ, phương tiên vận tải 
đường thủy để hợp thành một gói dịch vụ mang tính đồng nhất giúp phục vụ cho nhu cầu các 
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doanh nghiệp trong vùng. Điều này góp phần giảm sự hoạt động manh mún và nhỏ lẻ của các 
nhà cung cấp dịch vụ logistics.

Thành lập trung tâm logistics vùng ĐBSCL

Nhanh chóng đưa ý tưởng được nêu trong chỉ thị, văn bản của việc thành lập trung tâm 
logistics vào thực tế càng nhanh càng tốt. Chi phí cơ hội của ngành sẽ mất đi nếu việc triển khai 
chậm trễ và ì ạch. Tại sao trung tâm logistics lại là cần thiết ở vùng kinh tế trọng điểm như ĐBSCL, 
vì trung tâm sẽ giúp hệ thống logistics của ĐBSCL giải được bài toán chi phí logistics cao so với 
các quốc gia lân cận, như Thái Lan, Indonesia, Singapore,… Trung tâm logistics giúp kết nối với 
các hãng tàu quốc tế để linh hoạt trong điều tiết container, tránh tình trạng mất cân đối và đẩy giá 
thuê container lên quá cao như vừa qua và góp phần hạn chế bốc xếp qua nhiều khâu trung gian. 
Không những thuế trung tâm logistics tạo cơ hôi ra đời các dịch vụ kéo theo về container, kho bãi, 
kho lạnh, cầu cảng, kết nối tàu quốc tế (nội Á và Châu Âu, Mỹ), dịch vụ ngoại quan,...

Quy hoạch tích hợp của vùng cần đặc biệt quan tâm trung tâm logistics trên bộ, cảng sông, 
cảng biển và logistics hàng không. Trong đó, nhấn mạnh yếu tố chuyển đổi để hệ thống logistics 
trong vùng có sức thu hút nguồn lực từ khu vực và quốc tế. Đặc biệt, đón đầu dòng vốn đầu tư 
sản xuất hàng hóa khi các nhà đầu tư vào ĐBSCL theo các FTAs hoặc chuyển hướng từ Trung 
Quốc sang các nước do thương chiến Mỹ - Trung.

Xây dựng và lựa chọn vị trí xây dựng Trung tâm Logistics vùng ĐBSCL cần tính toán 
đến phân luồng hàng hóa nông sản theo tam giác kinh tế, trong đó khu vực thượng nguồn (An 
Giang và Đồng Tháp) có thể xem xét đến xuất khẩu sang thị trường Campuchia, Lào,… khu vực 
các tỉnh như Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre có thể tính đến kết nối với các cảng ở khu vực TP 
HCM, còn lại các tỉnh như Cần Thơ, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Trà Vinh thì cần được kết 
nối thông qua trục Quốc lộ ven biển Đông và các tuyến cao tốc dự định xây dựng trong vùng. 
Bên cạnh đó, để cắt giảm chi phí và thuận lợi trong điều tiết/vận hành thì nhu cầu gắn kết giữa 
Trung tâm logistics và cảng nước sâu là rất cần thiết.

Cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông

- Hoàn thiện hệ thống giao thông thủy nội địa: cần tập trung vào (i) tập trung giải quyết các 
nút thắt, nối các cảng đường thủy nội địa với đường bộ, đường cao tốc, khu công nghiệp, 
cảng biển… tạo thuận lợi hơn cho hàng hóa của các doanh nghiệp trong tiếp cận với 
phương thức vận chuyển đường thủy; (ii) tiếp tục đầu tư vào các hệ thống hạ tầng thích 
ứng yêu cầu từ hành lang thương mại chính của các FTA, huy động sự tham gia của khu 
vực tư nhân trong công tác tài trợ vốn và cung cấp dịch vụ; (iii) cần tăng cường nguồn 
vốn trong nước cho các dự án đầu tư phát triển mạng lưới vận tải thủy nội địa, nâng cao 
năng lực phối hợp vận tải thủy nội địa và đường biển.

- Hoàn thiện hệ thống giao thông đường bộ, trong đó tăng cường hoàn thành nhanh các 
tuyến đường cao tốc trọng điểm phía Nam đã được qui hoạch

- Phát triển hệ thống cảng biển và cảng sông, tạo điều kiện cho tàu thuyền có điều kiện vận 
chuyển hiệu quả về thời gian và tải trọng.

- Phát triển hệ thống vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không, trong đó cần tính toán 
việc vận chuyển những mặt hàng tươi sống như rau củ quả, thủy sản để được đến tay 
người tiêu dùng một cách nhanh nhất và đảm bảo chất lượng.
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Liên kết vùng trong hệ thống logistics

Nghị quyết số 120/NQ-CP Về Phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí 
hậu là định hướng để đi tới việc hình thành quy hoạch tích hợp cho vùng. Tuy chi phí logistics 
từ ĐBSCL về miền Đông Nam bộ rất lớn, nhưng không thể một sớm một chiều thay đổi thực 
trạng. Hơn nữa, Đông Nam Bộ và ĐBSCL cùng đóng góp 68% ngân sách cả nước. Do đó, bên 
cạnh việc đầu tư đồng bộ hóa hệ thống giao thông thủy, bộ, các Bộ, ngành kết nối mật thiết giữa 
miền đông và miền tây, nên xem Logistics là ngành kinh tế mới có khả năng tích hợp nhiều 
nguồn lực để thúc đẩy sức phát triển cho vùng. Các Bộ ngành cần thay đổi nhận thức, tư duy 
trong việc xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp; xây dựng 
hệ sinh phát phát triển logistics một cách đồng bộ. Đặc biệt xem logistic là môi trường đầu tư 
và ứng dụng công nghệ cao, kết nối ĐBSCL với thế giới.

Nghiên cứu và điều phối nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực logistics, ưu tiên kêu gọi vốn đầu 
tư từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào hệ thống logistics của vùng trên cơ sở nối kết 
miền tây – Đông Nam bộ, điều phối hợp lý nguồn vốn, phân luồng hàng hóa theo thị trường để 
hệ thống logistics ở ĐBSCL giảm tải cho khu vực Đông Nam Bộ. 

5. Kết luận

Trên cơ sở tiếp cận và phân tích thực tế, hệ thống logistics vùng kinh tế trọng điểm 
ĐBSCL cho thấy các dịch vụ logistics hoạt động manh mún, thiếu đồng bộ và chưa có sự kết 
hợp hiệu quả giữa các phương thức vận chuyển. Chúng ta không thể diện lý về sự bất lợi của 
địa hình và sự cắt khúc bởi hệ thống sông rạch chằng chịt, mà vấn đề là chúng ta chưa phải làm 
gì để khắc phục tình trạng trên vẫn là câu hỏi đặt ra. Điều này có phải chăng công tác qui hoạch 
thời gian qua trong đó có hoạt động logistics dường như chưa được coi trọng, quan điểm còn 
mang tính cục bộ, cát cứ, cùng với đó bộ phận làm công tác qui hoạch về lĩnh vực logistics yếu 
kém về chuyên môn.

Kết quả nghiên cứu chỉ ra 3 vấn đề lớn mà vùng ĐBSCL cần lưu ý: (i) chưa đưa ra được 
những chính sách kêu gọi đầu tư và sử dụng dịch vụ hấp dẫn và mang tính đột phá nên đã dẫn 
đến tình trạng đầu tư cũng như thu hút đầu tư để phát triển hệ thống logistics của vùng manh 
mún và kém hiệu quả, chưa tạo sự đột phá; (ii) thiếu chính sách liên kết vùng và phối hợp giữa 
các bộ ngành trong qui hoạch tổng thể hệ thống logistics của vùng, do đó đã dẫn đến tình trạng 
hệ thống logistics trong nông nghiệp của vùng vẫn chưa phát triển; và (iii) chính sách đầu tư tài 
chính cho phát triển logistics của vùng chưa phù hợp, tổng vốn đầu tư còn thấp so với các khu 
vực khác trên cả nước nên nên hệ thống giao thông vùng ĐBSCL chưa đáp ứng được các nhu 
cầu vận chuyển hàng hóa nói chung, và hàng hóa nông sản nói riêng của vùng.

Xuất phát từ những vẫn đề nêu trên, nên những khó khăn mà vùng ĐBSCL đang gặp phải 
đó là: (i) năng lực cung cấp dịch vụ logistics của các doanh nghiệp logistics (cả về số lượng và 
chất lượng dịch vụ) trong vùng còn yếu kém và (ii) kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ và 
kết nối hiệu quả. Những điểm nghẽn này đã làm cho chi phí logistics gia tăng và chất lượng sản 
phẩm không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Nói cách khác, làm cho năng lực cạnh tranh của 
các hàng hóa nông nghiệp thấp.

Để cải thiện hệ thống logistics của vùng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các hàng 
hóa chủ lực của vùng theo hướng hiệu quả và bền vững, về mặt cơ chế chính sách cần cải thiện 
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cơ chế, chính sách liên quan đến vấn đề quản lý hàng hóa vận chuyển và bố trí nguồn ngân sách 
hợp lý để thực hiện các dự án liên kết vùng trong phát triển hệ thống logistics. Bên cạnh đó, để 
cải thiện và phát huy hệ thống hạ tầng giao thông của vùng cần đầu tư phát triển theo thứ tự ưu 
tiên cho các trường hợp như sau: (i) Phát triển hệ thống cảng, đặc biệt là cảng biển nước sâu 
chung cho vùng ĐBSCL; (ii) Hoàn thiện hệ thống giao thông thủy nội địa; (iii) Hoàn thiện các 
công trình đường bộ; và (iv) Phát triển hệ thống vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. 
Đồng thời, để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp logistics cần 
tập trung phát triển các lĩnh vực sau theo thứ tự ưu tiên: (i) Đào tạo nguồn nhân lực cung cấp 
cho ngành logistics tại vùng ĐBSCL; (ii) Khuyến khích thành lập doanh logistics và nâng cao 
năng lực cung cấp dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp logistics; và (iii) Xây dựng Trung tâm 
Logistics cho vùng ĐBSCL tại vùng ĐBSCL.
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QUẢN LÝ VÙNG ĐÔ THỊ - THAM KHẢO MÔ HÌNH  
CHÍNH QUYỀN VÙNG THÀNH PHỐ LONDON

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu1

Tóm tắt: Các đô thị trực thuộc Trung ương ở Việt Nam đã và đang trở thành các vùng 
đô thị. Việc quản lý các vùng đô thị lớn và chùm đô thị trong vùng mở rộng đứng trước thách 
thức về nhiều mặt như sử dụng nguồn lực hiệu quả, bảo vệ môi trường, và giải quyết xung đột 
lợi ích trong từng đô thị và vùng đô thị lân cận. Bài viết phân tích đặc điểm cơ sở tổ chức phân 
cấp quản lý vùng ở London để giúp các nhà quản lý có thêm thông tin chọn lựa mô hình tổ chức 
quản lý vùng đô thị có hiệu quả cho hiện tại và tương lai.

Từ khóa: vùng đô thị, chính quyền đô thị, vùng London, tổ chức bộ máy quản lý vùng 
đô thị.

1. Vùng đô thị và những thách thức trong quản lý

1.1. Vùng đô thị

Vùng đô thị có thể hiểu là không gian đã xây dựng ổn định trong đô thị (vùng lõi) và 
không gian kề cận bên ngoài vùng lõi nằm giữa các chuỗi và trong chùm đô thị, có tính chất đô 
thị nổi trội và có thể phân biệt được so với vùng nông thôn2. Vùng đô thị có thể được mô tả qua 
cấu trúc vùng bao gồm vùng lõi, vùng ven đô đang đô thị hóa, vùng kề cận đã có các chức năng 
nổi trội và bên ngoài khu vực này là nông thôn (Xem hình dưới).

Về mặt hình thái, vùng đô thị được phân biệt với vùng nông thôn bởi mật độ công trình 
xây dựng và mật độ dân cư. Tuy nhiên, khu vực ven đô luôn có sự chuyển hóa và đan xen của 
các không gian đã và chưa xây dựng nên ranh giới này không rõ ràng. Trên thực tế, tại những 
khu vực chưa có hình thái đô thị rõ ràng nhưng đã có sự chuyển hóa về mặt chức năng phục 
vụ đời sống đô thị và dân cư làm phi nông nghiệp, sinh hoạt theo lối thị dân thì vẫn được coi là 
vùng đô thị mở rộng. Vì vậy, ranh giới hành chính không nhất thiết trùng với ranh giới vùng 
thực tế. Khi địa giới hành chính thường ổn định còn sự phát triển về mặt không gian và các hoạt 
động kinh tế luôn thay đổi thì việc phân biệt ranh giới hành chính của vùng chỉ là tương đối.

1 TS. Nguyễn Ngọc Hiếu, Phó Trưởng Khoa Quản  lý nhà nước về đô thị và nông thôn, Học viện Hành chính.
2 Định nghĩa của tác giả.
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Hình 1: mô hình không gian đô thị dạng vùng
Nguồn: dịch và vẽ lại từ báo cáo của Serote 2007 

http://www.forum-urban- futures.net/files/Manila_Urban%20Development%20in%20the%20Philippines. pdf.

Vùng đô thị/vùng đô thị hóa còn có thể tiếp cận ở các cấp độ phát triển khác nhau như 
vùng nằm trong tầm của một đô thị lớn có quan hệ chi phối mạnh mẽ (cấp độ 1 – metro region); 
hoặc vùng lãnh thổ rộng hơn nằm giữa các đô thị trong chùm các đô thị lớn nhỏ có mối quan 
hệ kinh tế ảnh hưởng lẫn nhau ở mức độ thấp hơn (cấp độ 2 – agglomeration). Vùng loại (1) 
có thể là vùng đô thị Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, còn vùng loại (2) là vùng 
Hà Nội mở rộng đến 7-8 tỉnh lân cận hoặc tương tự là vùng thành phố Hồ Chí Minh mở rộng 
6-7 tỉnh lân cận.

Sự liên hệ giữa các đô thị, với đô thị lõi trong vùng cấp độ 1 thường chặt chẽ và quan hệ 
là nơi ở (định cư) và đi lại thường nhật (làm việc) trong nội vùng. Sự liên hệ giữa vùng cấp độ 2 
yếu hơn và chủ yếu ở quan hệ về mặt kinh tế của doanh nghiệp và tổ chức quản lý và phát triển 
không gian, kết cấu hạ tầng và khai thác sử dụng tài nguyên chung. Nhu cầu xây dựng và hoàn 
thiện các định chế/tổ chức quản lý ở Việt Nam hiện nay có cả ở hai cấp độ loại 1 và 2.

1.2. Quản lý vùng đô thị

1.2.1. Cấp độ quản lý

Mỗi đô thị đã có bộ máy quản lý trực tiếp nên cấp quản lý vùng thường chỉ tập trung giải 
quyết một số nội dung đặc thù của cấp độ vùng. Tuy nhiên, vấn đề được coi là vùng ở các vùng 
khác cũng có thể rất khác nhau do đặc tính của mỗi vùng. Ví dụ sự khác biệt mức độ phân tán 
về địa lý, lịch sử hình thành và phát triển, khác biệt về trình độ giữa các đô thị trong vùng, đặc 
điểm phân cấp, khác biệt về văn hóa và chính trị mỗi địa phương... Vì vậy mỗi vùng lại có thể 
có cách thức tổ chức tổ chức quản lý đặc thù để thích ứng với đặc điểm của vùng đó.

Sự ảnh hưởng của thể chế nhà nước, hệ thống phân cấp hành chính, và văn hóa chính 

http://www.forum-urban-futures.net/files/Manila_Urban%20Development%20in%20the%20Philippines.pdf
http://www.forum-urban-futures.net/files/Manila_Urban%20Development%20in%20the%20Philippines.pdf
http://www.forum-urban-futures.net/files/Manila_Urban%20Development%20in%20the%20Philippines.pdf


607

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

trị cũng là yếu tố quan trọng hình thành nên các mô hình quản lý vùng. Thể chế và khả năng 
lãnh đạo từ Trung ương cộng với nhu cầu phát triển từ phía dưới là cơ sở để hình thành các 
định chế kiểu cưỡng ép, chặt chẽ hay tự nguyện lỏng lẻo để quản lý. Những mô hình điển hình 
là vùng Paris được tổ chức theo dạng cộng đồng, vùng đô thị Hà Lan tổ chức dạng liên kết, 
vùng đô thị Nhật Bản của với bộ máy chính quyền thành phố chỉ định tự chủ, vùng đô thị với các 
đô thị liên minh theo kiểu Hoa Kỳ, vùng đô thị phân quyền nhưng quản lý tập trung theo vấn đề 
ở London (Antier Gilles, 2011).

Nhu cầu quản lý trong vùng có thể được phân theo ba cấp độ (Xem hình dưới). Vùng lõi 
đô thị [1] thường có mối quan hệ chặt chẽ về nhiều mặt, phát triển đồng đều dưới một tổ 
chức quản lý tập. Vùng lõi và các đô thị nhỏ bên ngoài dạng đô thị vệ tinh trong chùm đô thị [2] 
cần một cơ cấu dạng vùng đảm bảo sự liên kết và chỉ đạo chung chặt chẽ vừa phải. Các đô thị 
bên ngoài nhưng trong vùng mở rộng [3] có thể cần một cơ cấu chỉ đạo phối hợp để đẩy mạnh 
hợp tác phát triển và giải quyết xung đột, khai thác tài nguyên và giải quyết các vấn đề chung.

Hình 2 – mô hình tổ chức quản lý vùng theo cấp độ
Nguồn: tác giả

Xét trên giác độ phân cấp không gian như vậy, vùng Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh 
sẽ có 3 cấp độ là quản lý có tính chất vùng nhưng ở đô thị lõi, quản lý vùng nội tỉnh và quản lý 
vùng liên tỉnh. Các thành phố nhỏ hơn như Đà Nẵng, Hải Phòng hay Cần Thơ có thể có 2 cấp 
độ 1 và 2, cấp độ thứ ba chưa rõ nét, sự liên kết và sức lan tỏa chưa đủ lớn để hình thành chuỗi 
và chùm đô thị.

1.2.2. Nội dung quản lý

Quản lý/trị vùng có thể hiểu là hoạt động kiểm soát điều chỉnh hành vi và thực thi các 
chức năng của chủ thể quản lý đối với các đối tượng quản lý trong vùng địa lý nhằm đạt được 
các mục tiêu phát triển chung (Norris, 2001, p.535)
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Nhiệm vụ quản lý của cấp độ 2 và 3: vùng trong một tỉnh và liên tỉnh bao gồm nhiều nội 
dung, xong về cơ bản là giải quyết mối quan hệ phát triển và tương tác giữa các đô thị trong 
vùng, cùng giải quyết khó khăn, chia sẻ nguồn tài nguyên chung, giải quyết xung đột về lợi ích, 
về hành chính và kinh tế xã hội.

Quản lý vùng có thể bao gồm việc khuyến khích để các bên tham gia tăng cường hợp tác, 
tự nguyện hành động chia sẻ mục tiêu trong giải quyết vấn đề chung, tăng cường cạnh tranh cho 
vùng, giảm thiểu ngoại ứng tiêu cực của một bên gây ra cho bên còn lại trong vùng, sử dụng 
khai thác tài nguyên chung tiết kiệm và bền vững.

Việc phân cấp trong quản lý vùng khá phức tạp bởi sự xung đột nhiều mặt về lợi ích, mối 
quan tâm, và sức mạnh chính trị của các bên. Hệ thống các quy định, thẩm quyền, và trách 
nhiệm có thể luôn không đủ và đòi hỏi sự vận động, liên minh, ký kết giao riêng theo vấn đề, 
theo khu vực, và theo từng giai đoạn.

1.3. Thách thức tổ chức quản lý vùng đô thị

Những vấn đề cơ bản cần giải quyết ở cấp độ vùng có thể biểu diễn theo hai chiều chính 
là chiều dọc – cấp độ không gian, chiều ngang, liên kết theo địa bàn lân cận.   Ngoài ra, các 
vấn đề cụ thể cũng được bàn thảo là quản lý theo vấn đề, ví dụ nguồn nước và thoát nước theo 
lưu vực, hạ tầng giao thông – lan tỏa theo điểm dân cư và khu công nghiệp. Bài toán cơ bản 
nhất trong quan hệ dọc là mâu thuẫn trong phân quyền giữa các cấp độ quản lý, và bài toán lớn 
nhất trong quan hệ ngang là chia sẻ lợi ích, trách nhiệm, ngoại ứng, đối với các vấn đề có tính di 
động và liên quan giữa các bên trong mạng lưới và vùng (Xem hình dưới).

Hình 3: mô hình quan hệ theo hai chiều không gian và cấp độ quản lý
Nguồn: tác giả

Trục dọc có thể bao gồm liên tỉnh, trong tỉnh, và trong vùng tỉnh. Ngay trong một tỉnh, 
việc giải quyết trục dọc đã khó khăn bởi sự hiện diện của ba cấp và không phân định rõ ràng 
cấp cơ sở hay cấp trung gian, cấp vùng. Sự trùng lắp về trách nhiệm thể hiện qua những dấu 
hiệu như đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp và tồn tại nhiều việc hai, ba cấp cùng có trách nhiệm 
và ra nghị quyết nhưng không rõ ràng cấp nào giải quyết vấn đề gì (Doan Loan, 2012). Việt 
Nam có khái niệm cấp cơ sở còn mơ hồ bởi sự tồn tại của hai cấp trên cấp thấp nhất vẫn có bộ 
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máy và chức năng trùng lặp như cấp cơ sở. Việc thí điểm bỏ Hội đồng nhân dân huyện cũng tìm 
cách hình thành cấp trung gian rõ ràng hơn (Hao Vo Tri, 2012).

Trục ngang có thể hiểu là mối liên hệ giữa các đô thị hay vùng đô thị. Những vấn đề cần 
giải quyết trong quan hệ ngang có thể là dàn xếp để bố trí bãi rác thải, khu công nghiệp, sử dụng 
nguồn nước, thoát nước, duy trì không gian nông nghiệp và vành đai xanh giữa các đô thị trong 
vùng. Khi giá đất giữa các tỉnh chênh lệch nhau; lợi thế và vị trí không giống nhau; chính sách 
thu hút đầu tư theo tỉnh khác nhau thì những nội dung trên khó đồng thuận. Mỗi địa phương tìm 
cách khai thác tối đa lợi thế ngành nghề và lợi thế vị trí và giá trị đất đai từ tầm nhìn của mình 
rất có thể khác với tầm nhìn của vùng. Thực tế cho thấy các khu công nghiệp ở Hưng Yên, Vĩnh 
Phúc, Hà Tây cũ bám dọc theo đường biên giới theo kiểu ‘bao vây Hà Nội, các bãi rác và nghĩa 
trang của Hà Nội cũng bố trí ra theo đường biên giới với tỉnh lân cận.   Việc tranh chấp về nguồn 
nước giữa Đà Nẵng và Quảng Nam và thủy điện sông Thu Bồn đã bế tắc trong giải quyết bằng 
con đường hành chính thông thường (Nam Tran, 2013).

Những ví dụ trên chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn trong quản lý vùng khi các cơ 
quan quản lý ở từng cấp và đặc biệt cấp vùng phải xử lý nhiều vấn đề phức tạp hơn do vấn đề 
chính trị theo nhiệm kỳ và thứ tự ưu tiên của từng đô thị khác nhau.   Đặc biệt, khi nguồn lực 
khan hiếm phải tranh thủ, cơ hội để phối hợp và chia sẻ càng nhỏ hơn. Cùng một vấn đề, việc 
đánh giá về giá trị của các dự án hay thiệt hại từ một dự án lên các đô thị và vùng khác nhau là 
khác nhau, chưa nói tới sự phân chia lợi ích và trách nhiệm trong bối cảnh thể chế chưa hoàn 
thiện chỉ là tương đối.

Có thể nói có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, xong tổ chức vùng cần làm rõ các 
câu hỏi sau:

Cơ sở và nguyên tắc tổ chức cấp quản lý, phân chia nhiệm vụ giữa các cấp, phân mảng 
chức năng nên như thế nào? Nguyên tắc trao quyền cho cấp nào trong công việc cụ thể nên như 
thế nào?

Hình thức thực hiện quyền lực để giải quyết các vấn đề theo ngành, với đa cấp độ quyền 
lực và chia sẻ trách nhiệm là như thế nào? (đặc biệt là vấn đề quy hoạch phát triển)

Cơ chế đảm bảo đảm bảo lợi ích chung, trong khi đảm bảo lợi ích và tiếng nói của các đô 
thị nhỏ trong quá trình ra quyết định của vùng? Cơ chế dàn xếp xung đột lợi ích giữa các bên 
và giữa các cấp trong tổ chức vùng?

Xử lý vấn đề chênh lệch vùng, công bằng trong phân bổ nguồn lực trong vùng và liên 
vùng như thế nào? Phân bổ lợi ích và nghĩa vụ tài chính giữa các cấp trong việc chung?

Phần tiếp theo của bài viết sẽ tìm cách trả lời một phần những câu hỏi trên từ mô hình 
tổ chức chính quyền vùng thành phố London.   Đây là thành phố có diện tích và dân số tương 
đồng với thành phố Hồ Chí Minh.   London cũng đã trở thành một hình mẫu tham chiếu và được 
nhiều đô thị trên thế giới tham khảo và học tập về cách thức tổ chức giải quyết nhiều vấn đề phát 
triển và có tính cạnh tranh cao và phát triển bền vững.
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2. Mô hình tổ chức quản lý vùng đô thị London

2.1. Một số thông tin cơ bản

Là một thành phố có lịch sử phát triển lâu đời, từ một thành phố nhỏ thế kỷ XV rồi thương 
cảng và vùng công nghiệp dịch vụ sầm uất, trung tâm công nghiệp và thương mại hàng đầu thế 
giới đầu thế kỷ XX; đến cuối kỷ XX và đầu thế kỷ XXI tiếp tục dẫn đầu thế giới về dịch vụ tài 
chính, du lịch, thương mại (Xem hình dưới). Hiện nay, London là một trong ba vùng đô thị có 
tầm ảnh hưởng toàn cầu về kinh tế - tài chính, văn hóa, và khoa học (hai thành phố còn lại là 
New York và Tokyo).

Hình 4: London quá khứ và hiện tại
Nguồn: bách khoa toàn thư Britanica, 2000, và internet

http://juggernautpost.files.wordpress.com/2012/04/london-4.jpg

Dân số 8,3 triệu, diện tích 
1573km2, 80% dân số sống trong 
đơn vị hành chính 33 quận, 85% 
dân số làm việc trong khu vực dịch 
vụ, GDP 731 tỉ USD (2012), bình 
quân 89’463USD người, mật độ 
cây xanh/ đầu người là 29m2.

 Hình 5: Các đơn vị hành chính của London
Nguồn: www.london.gov.uk

2.2. Tổ chức chính quyền

Hệ thống hành chính nước Anh có ba cấp chính thức là trung ương, vùng (tương đương 
tỉnh), và địa phương (tương đương huyện hoặc đô thị). Tại vùng London, chính quyền gồm hai 

http://juggernautpost.files.wordpress.com/2012/04/london-4.jpg
http://www.london.gov.uk/


611

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

cấp: cấp vùng (thành phố) và cấp quận - chính quyền địa phương để quản lý 33 đơn vị có quy 
mô dân số khoảng 250000 người (2013). Vùng 33 quận là vùng lõi chỉ có 85% dân số vùng.   
Vùng theo chức năng kinh tế - làm việc tại London nhưng ở ra kề cận bên ngoài không được 
tính là vùng hành chính. Vùng liên tỉnh (London và các tỉnh lân cận) xét ở phạm vi rông hơn 
cũng được coi là một vùng địa lý và kinh tế lệ thuộc vào cực phát triển London nhưng không 
coi là một vùng có cấp hành chính quản lý.

Hình 6: tổ chức quản lý lãnh thổ ở nước Anh
Nguồn: tác giả

Cấp ‘quận – Borough’ quản lỦ tương đối toàn diện đời sống đô thị như trật tự xây dựng, 
giao thông đỗ xe, môi trường, và thủ tục hành chính như các hoạt động liên quan đến dân sự, 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, trợ cấp xã hội về nhà ở, giáo dục.

Chính quyền vùng (Greater London Authority-GLA) bao gồm Thị trưởng (Mayor) và Hội 
đồng vùng (Assembly) được bầu ra theo nhiệm kỳ. Đặc trưng của chính quyền này là chỉ hoạt 
động ở một số lĩnh vực liên địa phương (giữa các quận). Các lĩnh vực hoạt động bao gồm:

• Giao thông (công cộng), không phải vấn đề nơi đỗ xe và trật tự không gian công cộng.

• Trật tự an ninh (cảnh sát) .

• Quy hoạch vùng, bảo tồn di sản và kiểm soát sử dụng nguồn lực như nước, không khí

• Hỗ trợ các chính quyền địa phương khó khăn

• Khuyến khích phát triển, chia sẻ thông tin.

Dưới Thị trưởng là các cơ quan giúp việc trong các lĩnh vực chủ chốt theo chức năng. Mỗi 
cơ quan này được cấp ngân sách từ cấp vùng, và ngân sách của cấp này chi tiêu nhiều nhất là 
cho an ninh và đi lại (Xem hình dưới).
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Hình 7: phân mảng tổ chức bộ máy quản lý cấp vùng London
Nguồn: tác giả (vẽ lại từ sơ đồ tổ chức cấp vùng thành phố London).

Trong tổng số ngân sách 11 tỷ bảng năm 2013, thành phố được hỗ trợ từ trung ương - 
nguồn như chính phủ tài trợ - 65% (giao thông cộng cộng 6,5tỉ); thu từ vé, phí và thu sử dụng 
tài sản - 27%; và thu từ Thuế hội đồng (cấp quận thu) - 8%. Ngân sách của chính quyền vùng 
dựa vào nhiều nguồn như ngân sách trung ương hỗ trợ, dựa vào phí và vé thu được từ quản lý 
giao thông, quản lý cấp phép quy hoạch và một số nguồn thu kinh doanh của các doanh nghiệp 
làm giao thông. Chính quyền vùng không có nguồn thu từ thuế giống chính quyền quận. Chính 
quyền quận (địa phương/cơ sở) có nguồn thu quan trọng từ việc thu thuế tài sản tính theo giá 
trị của cư dân để trang trải cho các chi phí dịch vụ công cộng như công viên, chiếu sáng, thư 
viện, và duy trì công trình công cộng khác.

Chi phí cho giao thông và vận tải công cộng chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tỉ trọng chi tiêu 
của cả hai cấp, nhưng cũng là thành quả lớn nhất với khả năng vận chuyển như:

• 90% dân số trong vùng tiếp cận đến xe công cộng trong bán kính 40090% dân số trong 
vùng tiếp cận đến xe công cộng trong bán kính 400m.

• Vận tải công cộng vận chuyển trên 24 triệu lượt hành khách hàng ngày, 75% dân cư 
trung tâm đi bằng xe buỦt, 82% dân số có sử dụng giao thông công cộng. Xe buỦt: 5.4 triệu 
lượt; Tàu điện ngầm:3 triệu lượt; Đường sắt: 1.8 triệu lượt/ngày.

• 25000 nhân viên quản lý 580km đường lớn, 900 cây cầu, 788km đưòng sắt, 255 ga xe 
điện ngầm, với 13 tuyến; 8500 xe buýt 7 00 tuyến; 6000 nút giao thông có điều khiển

• Ngân sách: 6.46 tỷ bảng anh (30% được bù lỗ từ trung ương và vùng)..

Giá nhà ở và cho thuê đắt đỏ ở London và nước Anh nói chung là lý do để nước Anh xây 
dựng một hệ thống chính sách nhà ở hỗ trợ các đối tượng một cách tinh vi. Hệ thống này hỗ trợ 
hai loại nhà ở: (1) nhà ở xã hội dành cho người thất nghiệp và (2) nhà ở giá ưu đãi cho nhóm 
đối tượng ưu tiên đều được hỗ trợ thông qua việc triển khai của cơ quan quản lý nhà ở cấp cơ 
sở. Mỗi quận (chính quyền cơ sở) lại có cách thức riêng về phát triển nhà ở để đáp ứng nhu cầu 
của nhóm đối tượng trên địa bàn như yêu cầu 30%-50% quỹ nhà trong các dự án xây dựng mới 
phải là loại nhà ở giá phải chăng3 (affordable housing).   Việc thực hiện chính sách này ngốn 
nguồn ngân sách rất lớn - trên 3tỉ đô la/năm cần sự tài trợ từ cả cấp vùng quốc gia (Mayor of 
London, 2012).

3 Nhà ở giá phải chăng là loại nhà ở được cam kết hỗ trợ từ khi mua cho các đối tượng làm việc trong khu vực công 
và khu vực phục vụ có tính xã hội cao – có giá mua chỉ bằng từ 40% đến 70% so với mặt bằng giá nhà ở thương 
mại – tác giả.
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Việc phân chia các công việc giữa cấp quận và cấp vùng trong quản lý các vấn đề được 
hình thành một cách mạch lạc. Cấp vùng quản lý giao thông công cộng và các tuyến đường 
chính là loại đường ‘đỏ’ (có vạch sơn bên lề màu đỏ). Các đường ‘đỏ’ chỉ chiếm 5% tổng chiều 
dài trong vùng nhưng chiếm 30% lưu lượng vận chuyển (Xem hình dưới). Cấp thành phố (tức 
là vùng) quản lý chặt việc đảm bảo lưu thông thông suốt trên các trục này, quy định rất rõ ràng 
việc dừng đỗ và chất hàng xuống hàng vào giờ thấp điểm để đảm bảo lưu thông huyết mạch. 
Cấp quận quản lý các đường còn lại và quản lý việc thu phí đỗ xe trên lòng đường.

Hình 8: các tuyến đường do cấp vùng London quản lý
Nguồn: Sở quản lý Giao thông London

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/red-route-map.pdf

Lĩnh vực quy hoạch do cả cấp quận và vùng chịu trách nhiệm. Cơ quan quản lý cấp quận 
quản lý cả lập và thực thi quy hoạch. Đồ án quy hoạch cấp quận phải lấy ý kiến ở cấp vùng và 
tuân thủ chiến lược phát triển không gian (vùng đô thị). Việc cấp quyền phát triển chủ yếu do 
cấp quận xử lý, trừ những dự án phát triển lớn, dự án làm thay đổi chiến lược phát triển chung, 
hoặc khác với quy hoạch đã được phê duyệt mới phải xem xét ở cấp vùng (thậm chí là cấp quốc 
gia) (Mayor of London, 2008).

Cơ chế làm việc giữa cấp quận và vùng mang tính hợp tác chủ động và tham vấn hơn là 
lệ thuộc và chỉ đạo. Cấp trên quản lý cấp dưới thông qua bộ khung hướng dẫn thực hiện chiến 
lược. Cấp dưới thực hiện quản lý thông qua khuôn khổ phát triển địa phương. Sự can thiệp vào 
cấp dưới hạn chế trong việc lấy ý kiến đồ án quy hoạch, phê duyệt các đề xuất quy mô lớn. 
Khuôn khổ phát triển địa phương không chỉ bao gồm đồ án quy hoạch mà còn cả các dự án dự 
kiến để thực hiện, báo cáo đánh giá việc thực hiện, và báo cáo về việc tham gia của cộng đồng 
vào quy hoạch như thế nào.

http://www.tfl.gov.uk/assets/downloads/red-route-map.pdf
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Ngoài ra, thực chất việc quản lý vùng và quản lý nhà nước trong hệ thống hành chính Anh 
quốc và hầu hết các quốc gia phát triển đều rất phát triển hệ thống mô hình tài phán – phân xử 
các tranh chấp thông qua tòa án (Judiciary system), thông qua Hiệp hội (Association) bên cạnh 
quyền lực hành chính của Thị trưởng và Hội đồng thành phố. Hình thức ra quyết định giải quyết 
tranh chấp không chỉ diễn ra trong các cuộc họp của bộ máy quản lý mà còn giữa các buổi họp 
của Hiệp hội các đô thị trong vùng, Tòa án khu vực đô thị (Municipal Court), Tòa án đất đai 
(Land Court), hay thỏa thuận phân xử bởi Trọng tài (Arbitrage practice). Sự khác biệt trong 
lợi ích và cách hiểu có thể được dàn xếp từ trong bộ máy hành chính nhưng với các hệ thống 
bộ máy hành chính khác nhau, việc phân xử với thủ tục pháp lý hoặc kiểu ‘cộng đồng’ có bản 
chất là công khai và không áp đặt mệnh lệnh sẽ dễ làm cho các bên có ‘quyền lực’ như các đô 
thị thực thi hiệu quả hơn.

Về cơ bản, mô hình hai cấp phân quyền khá rộng rãi được mô tả dưới sơ đồ sau:

Hình 9: khái lược mô hình phân quyền giữa hai cấp ở London
Nguồn: tác giả

3. Một số bài học trong tổ chức quản lý vùng đô thị

Khái lược về mô hình quản lý ở chính quyền vùng London mặc dù chưa đầy dủ nhưng có 
giá trị tham khảo để hoàn thiện việc tổ chức chính quyền vùng ở Việt Nam. Một số gợi ý bao 
gồm:

Thứ nhất, có thể tổ chức nhiều cấp (ba cấp) quản lý vùng như vùng lõi đô thị mở rộng, 
vùng tỉnh và vùng liên tỉnh. Tuy nhiên cần chú ý việc vùng đô thị luôn mở rộng và chính quyền 
của vùng cần phân biệt vùng lõi với vùng mở rộng. Vùng lõi Hà Nội cần quản lý riêng và sự 
mở rộng có thể giải quyết bằng cơ chế liên minh liên kết mà không thực sự cần thiết sáp nhập 
địa giới hành chính như Hà Nội đã làm. Quản lý vùng cần đẩy mạnh kết nối hạ tầng và liên kết 
với bên ngoài. Vùng lõi được quản lý với các chính sách tập trung trong mô hình phân quyền 
rộng rãi.

Thứ hai, cấp vùng dù là trong vùng lõi chỉ tập trung giải quyết vấn đề của vùng có tính vĩ 
mô, liên kết, và có tính di động từ nơi này qua nơi khác như nguồn nước, tội phạm, giao thông. 
Bản thân giao thông và vận tải cũng chỉ nắm các tuyến huyết mạch có tính liên kết vùng. Các 
vấn đề cố định thuộc về nơi chốn chính quyền vùng không giải quyết trực tiếp và chỉ đưa ra 
khuôn khổ mang tính vĩ mô và chiến lược. Các vấn đề cùng có trách nhiệm thì tham gia với 
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cấp cơ sở và theo cơ chế phối hợp hơn là hành chính chỉ đạo. Không chỉ là cấp trên và cấp dưới 
mà phản ánh cả hai cùng có trách nhiệm quản lý. Đây cũng là bài học có thể cân nhắc xem xét 
khi cải cách tổ chức bộ máy cấp thành phố để tập trung vào các vấn đề liên kết vĩ mô và đẩy 
mạnh phân cấp cho cấp quận/huyện quản lý thực thi những gì, cơ chế làm việc như thế nào, và 
ai nắm quyền trong lĩnh vực nào.

Thứ ba, cấp cơ sở được thiết kế đầy đủ phải có quy mô không quá nhỏ như phường hiện 
nay của Việt Nam. Cơ sở đủ lớn để quản lý toàn diện, đầy đủ: có cả chính sách, hội đồng, quản 
lý kỹ thuật và thuế khóa. Cấp cơ sở giải quyết hầu hết mọi vấn đề liên quan đến người dân trực 
tiếp chỉ trừ các nội dung có phạm vi và quy mô giải quyết lớn ở vùng là do vùng chịu trách 
nhiệm. Chúng ta có thể xem xét thực sự coi cấp cơ sở là cấp nào, quận hay phường. Nên chăng 
xem xét quận hoặc gộp lại thành các phường to mới là cấp cơ sở, còn phường nhỏ không bố trí 
bộ máy hội đồng, không có cán bộ chuyên môn thì không tổ chức thành một cấp hành chính.

Thứ tư, cân nhắc xây dựng cơ chế trao quyền rộng rãi hơn cho từng đô thị trực thuộc tỉnh 
để họ tham gia liên kết vùng chủ động. Vùng lõi cũng cần được quản lý theo một mô hình tự chủ, 
và trong vùng này cũng phát triển cơ chế hợp tác thay vì chỉ đạo thuần túy. Cơ chế điều hành 
trong vùng tỉnh cũng cần đẩy mạnh vai trò tham gia từ phía dưới - áp dụng mô hình có tính cộng 
đồng cao hơn và khuyến khích sự tham gia của các đô thị cùng giải quyết các vấn đề của vùng 
đô thị từ phía dưới bên cạnh cơ chế quản lý áp đặt từ trên.

Thứ năm, việc phối hợp và quản lý các đô thị trong vùng lớn – liên tỉnh dựa trên một nền 
tảng tự nguyện và liên kết, nhưng cơ sở của phối hợp là trao quyền tự chủ của các thực thể có 
thực quyền thì cuộc chơi mới có ý nghĩa. Cách thức làm việc của vùng thường tập trung vào tạo 
điều kiện, giám sát, hướng dẫn, và dàn xếp xung đột nhiều hơn là chỉ đạo thực hiện cho chính 
quyền các đô thị trong vùng khó thực hiện được trong mô hình lệ thuộc cao như của Việt Nam. 
Cuộc chơi giữa các đô thị trong vùng ở Việt Nam có lẽ đang phù hợp cho việc trao đổi giữa 
các tỉnh nhưng chưa phải đô thị. Đây có thể cũng là vấn đề cần điều chỉnh để tiếp cận từ vùng 
liên tỉnh đến trực tiếp các đô thị thay vì thông qua cấp tỉnh – đẩy mạnh mô hình hợp tác cấp đô 
thị và đẩy mạnh trao quyền tự chủ nhất định cho các đô thị.

Thứ sáu, cuộc chơi của các thực thể trong đô thị của vùng cần các mô hình tổ chức hỗ trợ 
như đẩy mạnh vai trò của Hiệp hội đô thị, Hội các đô thị theo vùng hoặc Ủy ban hỗn hợp của 
các đô thị liên quan giải quyết các vấn đề quan tâm theo cộng đồng đô thị quan tâm về các lĩnh 
vực cụ thể như tài nguyên nước, vấn đề môi trường, giao thông hay hạ tầng khu vực. Sự phát 
triển các hình thức phân xử có tính pháp lý – chỉ bởi luật pháp (không giống hành chính mệnh 
lệnh) sẽ hỗ trợ đắc lực cho mô hình chính quyền khi vùng phát triển mở rộng ra bên ngoài một 
đô thị hay từng tỉnh. Hiện nay chúng ta cũng đang phát triển mô hình Tòa án theo khu vực có 
thể thực hiện tốt hơn vai trò này.

4. Kết luận

Có thể nói việc học hỏi kinh nghiệm tổ chức quản lý vùng từ các quốc gia đi trước là cần 
thiết khi Việt Nam chưa có tiền lệ và là người đi sau. Tất nhiên chúng ta khó có thể áp dụng 
trực tiếp kinh nghiệm hoặc mô hình tổ chức chính quyền vùng London hay các vùng khác bởi 
mỗi vùng là một đặc thù riêng. Bản thân những quy định và mô hình quản lý của London cũng 
đã trải qua rất nhiều lần bổ sung, thay đổi và đang tiếp tục hoàn thiện.   Có lẽ bài học thực sự 
là những nguyên tắc và cơ sở lựa chọn các mô hình quản lý hơn là quy định cụ thể. Mong 
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rằng thông tin từ bài viết này có thể góp phần hỗ trợ việc nghiên cứu và phát triển tổ chức quản 
lý vùng đô thị ở Việt Nam trong tương lai.

Hà Nội, ngày 288/8/2013
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HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

ĐÔ THỊ “NÉN” VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  
THEO THỜI GIAN TIẾP CẬN

TS. Nguyễn Ngọc Hiếu 
Đại học Việt Đức

Tóm tắt: Việc xây dựng đô thị nén và tránh dàn trải là một nội dung quan trọng trong 
chiến lược đô thị tăng trưởng xanh quốc gia; tuy nhiên, đây là chủ đề rộng có nhiều cách hiểu 
và cách làm.  Bài viết thảo luận về chiến lược phát triển đô thị nén trên cả không gian và theo 
thời gian tiếp cận.  Thông qua đó, tác giả gợi ý việc áp dụng chiến lược này trong bối cảnh các 
đô thị lớn ở Việt Nam đang mở rộng nhanh chóng cùng thách thức chuyển đổi từ lệ thuộc xe 
máy sang lệ thuộc xe hơi.

Từ khóa: phát triển dàn trải, đô thị nén, tăng trưởng thông minh, quản lý tích hợp, đô thị 
phát triển theo thời gian tiếp cận.

A. ĐÔ THỊ NÉN KHÔNG CHỈ LÀ ‘CAO TẦNG’

Khái niệm về đô thị nén hay ‘nhỏ gọn’ ra đời trong bối cảnh các thành phố mở rộng dàn 
trải cùng với bùng nổ của xe hơi.  Thế kỷ XX ở phương Tây đánh dấu giai đoạn phát triển bùng 
nổ của xe hơi cá nhân.  Thu nhập tăng nhanh và tầng lớp trung lưu mở rộng cổ súy cho phong 
cách sống biệt lập thúc đẩy quá trình đô thị hóa ở ngoại vi (suburbanization). Sự lan tỏa nhanh 
chóng của các dự án nhà ở mật độ thấp được hỗ trợ bởi lợi nhuận của ngành bất động sản, xe 
hơi, và quản lý quy hoạch. Nhiều khu ngoại vi thành phố lớn trở thành các thị trấn chỉ để ngủ 
(bed town) còn dịch vụ ngày càng xa nơi có việc làm.  Người dân phải di chuyển ngày càng 
xa hơn để đi làm với sự lệ thuộc vào xe hơi cá nhân là biểu hiện của các đô thị dàn trải (urban 
sprawl).

Đô thị hóa dàn trải dựa trên nền tảng xe hơi đã được chứng minh thiếu tính bền vững.  
Khi kết nối lệ thuộc vào xe ô tô cá nhân, ách tắc giao thông là tất yếu tại các cửa ngõ trung tâm 
và các trục chính.  Các khu đô thị ngoại vi mật độ ở thấp làm tăng cự ly di chuyển, tăng phát 
thải khí nhà kính và khí gây ô nhiễm môi trường, và đặc biệt là tăng chi phí cho xã hội do tắc 
nghẽn, tốn kém nhiên liệu, và đất đai.  Mật độ thấp làm tăng chi phí bảo trì hạ tầng đè nặng lên 
ngân sách địa phương và suy giảm tính gắn kết xã hội do các mô hình ở ngày càng biệt lập theo 
nhóm thu nhập [1-3].

Đô thị nén không đơn thuần là xây dựng hơn mà là tăng trưởng thông minh hơn.  Khái 
niệm đô thị ‘nén’ (compact) không chỉ là một kết quả cụ thể mà là một quá trình điều chỉnh cách 
thức tăng trưởng thông minh hơn (smart growth) với mục tiêu xây dựng các đô thị nhỏ gọn, hiệu 
quả từ sử dụng đất cho tới đi lại nhằm nâng cao khả năng tiếp cận đến các trung tâm công cộng, 
nhà ở, và việc làm với chi phí và cự ly di chuyển hợp lý, giảm thiểu chi phí hạ tầng và dịch vụ 
công, giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp, giảm thiểu tác động của quá trình đô thị hóa 
lên môi trường tự nhiên, và giảm bất bình đẳng xã hội [4].  

Các khu vực được ‘nén’ thường là trung tâm dịch vụ, dọc hành lang giao thông công cộng 
nơi có thể khai thác phương thức đi lại phi cơ giới như đi bộ và xe đạp.  Đô thị nén đúng cách 
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dành thêm không gian công cộng, cho cây xanh, và mặt nước, tăng khả năng tiếp cận đến tự 
nhiên giúp cải thiện sức khỏe cộng đồng.  Khu vực ‘nén’ luôn tạo điều kiện để tạo sự đa dạng 
trong hệ sinh thái định cư, đem nhiều việc làm đến gần chỗ ở và các nhóm thu nhập xích lại 
gần nhau hơn.

Cách thức quản lý tăng trưởng thông minh hơn đòi hỏi nỗ lực của nhiều bên và thay đổi 
về nhận thức và phương pháp.  Thực thi tăng trưởng thông minh đòi hỏi thay đổi trong văn hóa 
‘xây’ với văn hóa ‘đi’, văn hóa ‘đầu tư’.  Những nội dung này phản ánh rõ nét trong chính sách 
phát triển định hướng vận tải công cộng (Transit Oriented Development – TOD) [6-8] với mục 
tiêu ưu tiên xây dựng đô thị phục vụ con người thay vì xe hơi vốn ưu tiên không gian làm bãi đỗ 
xe và đường cao tốc [9].  Người dân có thể di chuyển ít hơn nhưng tiếp cận thuận lợi hơn đến 
việc làm và dịch vụ.   Quá trình này thay đổi thước đo của đi lại từ tốc độ di chuyển sang thời 
gian tiếp cận (accessibility vs. mobility) với các ưu tiên để cải thiện sức khỏe vận động trong 
quá trình tiếp cận (active transit) [10, 11].

Cách thức để xây dựng đô thị ‘nhỏ gọn’ có thể được tóm lược trong một số nguyên tắc cơ 
bản. Diễn đàn về tăng trưởng thông minh ở Hoa Kỳ thường nhắc tới các khuyến nghị về nguyên 
tắc như quy hoạch giao thông tích hợp, đất đai hỗn hợp, hợp tác phát triển, quy hoạch tham gia, 
ra quyết định minh bạch, và nhà ở đa dạng cho nhiều đối tượng (Xem Bảng dưới):

Bảng 1: Một số khuyến nghị về nguyên tắc để tăng trưởng thông minh và ‘nhỏ gọn’

STT
Khuyến nghị của tổ chức tăng trưởng 

thông minh Hoa Kỳ
Khuyến nghị của Viện nghiên cứu đất 

đai cho vùng ven đô (Hoa Kỳ)
1 Sử dụng đất hỗn hợp; Chia sẻ tầm nhìn về tương lai và kiên 

định đi theo;
2 Thiết kế công trình hướng đến sử dụng đất 

tối thiểu;
Xác định và gìn giữ hạ tầng ‘xanh’ (cây 
xanh mặt nước);

3 Tạo nhiều cơ hội và lựa chọn về nhà ở; Thiết kế đúng ở nơi sai không phải thông 
minh; 

4 Tạo dựng các tiểu khu ưu tiên cho người 
đi bộ;

Bảo vệ hệ thống môi trường và gìn giữ tài 
nguyên;

5 Hỗ trợ xây dựng các cộng đồng hấp dẫn, 
với ấn tượng về nơi chốn;

Cung cấp cơ hội cho nhiều loại nhà ở đa 
dạng; 

6 Gìn giữ không gian mở, nông trại, cảnh 
quan tự nhiên tại những nơi có giá trị về 
môi trường;

Xây dựng các trung tâm công cộng sử 
dụng hỗn hợp;

7 Củng cố và xây dựng các dự án trực tiếp 
đem lại lợi ích cho cộng đồng hiện hữu;

Kết nối nhiều chiều để tăng cường khả 
năng lưu thông;

8 Tạo nhiều cơ hội đi lại đa dạng; Tạo điều kiện cho nhiều loại hình giao 
thông có tính bền vững;

9 Tạo điều kiện cho việc ra quyết định về 
các dự án phát triển có tính dự báo, công 
bằng, và hiệu quả về chi phí;

Bảo tồn bản sắc cộng đồng; 

10 Thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng và 
hợp tác ra quyết định trong phát triển.

Tạo điều kiện cho việc ra quyết định 
đúng đắn.
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Việc làm cho các đô thị hiệu quả có hai cách tiếp cận là tập trung vào tổ chức không gian 
và tổ chức đi lại.  Trước tiên chúng ta bàn về ‘nén’ dựa vào các giải pháp tổ chức không gian.

B. XÂY DỰNG CÁC ĐÔ THỊ NÉN THEO TIẾP CẬN KHÔNG GIAN

Kiểm soát theo tổ chức đất đai và mật độ xây dựng là cách làm phổ biến để đảm bảo đô 
thị nhỏ gọn. Chỉ số mật độ dân cư (người/ha), hệ số sử dụng đất (Floor Area Ratio - FAR hoặc 
Floor Space Index - FSI), hay mật độ đơn vị căn hộ trên đơn vị diện tích (Dwelling Unit/ha – 
DU) có thể tính trên diện tích đất xây dựng nhà ở (net) hoặc tính trên tổng diện tích đất xây dựng 
đô thị (bao gồm cả hạ tầng đô thị và đất dịch vụ kinh doanh gross).  Mật độ dân cư thường được 
sử dụng để tính toán bố trí ở quy mô thành phố, còn quy mô nhỏ hơn như tiểu khu cần sử dụng 
kết hợp cả mật độ dân số và các chỉ số khác (FAR, DU) để quản lý.

Mật độ nào được coi là phù hợp trên thực tế không nên quá cao. Để duy trì tính hiệu quả 
của vận tải công cộng, các mô hình tính cho thấy mật độ dân cư cần đạt tối thiểu 50 người/
ha trên phạm vi toàn thành phố (5000 người/km2 - khu trung tâm kinh doanh có thể cao hơn).  
Tham khảo mật độ dân số ở các thành phố lớn trên thế giới cho thấy khu vực xây dựng chỉ cần 
211 người/ha đã là một trong số 10 đô thị có mức độ nén cao nhất thế giới (Xem Bảng dưới).  
Như vậy để coi là ‘nén’ không phải khó và để đạt độ nén cao ở quy mô toàn bộ đô thị có thể 
không cần thiết, mà vấn đề là sự phân bố không gian (công viên và giao thông) đã bố trí để khai 
thác tối ưu như thế nào.  

Bảng 2: Xếp hạng mật độ dân số ở các đô thị và vùng trên thế giới. 
Xếp hạng 

theo mật độ
Thành phố/
Vùng đô thị

Quốc gia Dân số
Diện tích khu vực 

xây dựng tập trung
Mật độ 

dân cư/ha
1  Dhaka   Bangladesh   9,196,964   165.63   555.30  
2  Hong Kong   China   5,179,089   97.63   530.50  
3  Mumbai   India   16,161,758   370.90   435.70  
4  Saidpur   Bangladesh   233,478   7.59   307.40  
5  Rajshahi   Bangladesh   599,525   20.26   295.90  
6  Milano   Italy   17,335,085   635.17   273.80  
7  Casablanca   Morocco   3,004,505   114.31   262.80  
8  Cairo   Egypt   13,083,621   569.17   229.90  
9  Baku   Azerbaijan   2,067,017   90.15   229.30  
10  Addis Ababa   Ethiopia   2,510,904   118.65   211.60  

Nguồn: Viện Lincoln – trích lại từ [4]

Chú ý: Đô thị càng lớn và nén càng cao ở trung tâm cần có vùng ngoại vi càng rộng để dự 
trữ nước, để làm nông nghiệp đô thị, và không gian sinh thái rừng và đất ngập nước đảm bảo 
cân bằng sinh thái. Nếu tính cả hai mức độ ‘nén’ khu vực xây dựng liên tục và khu vực chức 
năng mở rộng thì khả năng nén có giới hạn.

Mức độ nén ở khu vực trung tâm cần đi kèm với không gian công cộng. Các khu vực chức 
năng như trung tâm thương mại, nhà ở, đầu mối giao thông, logistics, hay khu công nghiệp cần 
chỉ số nén về xây dựng – tức là hệ số sử dụng đất chứ không đo bằng dân số.  Khu trung tâm 
(CBD) có thể kết hợp ở và mức độ nén cần cao để phục vụ kinh doanh nhưng cũng cần nhiều 
không gian dành cho giao thông và công trình công cộng. Các thành phố có tính cạnh tranh cao 
như Barcelona, New York, hay Brussels dành tới 35% diện tích và công trình công cộng khác là 
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15% tại khu trung tâm [4] để đảm bảo phục vụ cộng đồng tập trung.  Tại các khu vực khác, công 
viên, không gian mở, không gian chức năng như thể thao, trường học, bệnh viện cũng được bố 
trí để tiếp cận trong thời gian ngắn.  Các đô thị có chất lượng sống tốt (livable) đều có thời gian 
tiếp cận từ nơi ở đến khu vực cây xanh tập trung là 15 phút đi bộ và tổng diện tích cây xanh 
chiếm từ 10% cho đến 30% diện tích đất đô thị.  Với diện tích cây xanh bình quân đầu người ở 
thành Hồ Chí Minh và Hà Nội đều dưới 1 m2/người thì đô thị nén trước hết cần giúp tăng diện 
tích cây xanh đạt chuẩn (9m2/người) nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống đô thị. 

Tỉ lệ nén ở khu vực trung tâm có mật độ cao phụ thuộc vào năng lực hệ thống hạ tầng 
giao thông và vận tải hành khách công cộng.  Về cơ bản, khu vực CBD cần giới hạn mức độ nén 
bởi giá đất cao làm các chủ đầu tư sẽ thâm dụng vị trí.  Tuy nhiên, việc xây quá mức sẽ không 
chỉ quá tải giao thông mà còn làm hỏng cảnh quan đô thị.  Giới hạn độ nén ở New York FAR là 
<10 hoặc cá biệt theo vị trí có thể lên tới 15 tại các vị trí ven công viên trung tâm và có tiếp cận 
hệ thống Metro. Trên thực tế, hệ số 10-12 cũng đã được áp dụng tại nhiều vị trí tại Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ có điều chúng ta chưa có Metro và tỉ lệ đất dành cho giao thông 
chỉ từ 7% - 10% còn khu trung tâm đất dành cho giao thông hiện dưới 20%, có nghĩa là đã nén 
hơn nhiều so với ‘chuẩn’ quốc tế.

Việc tính toán tỉ lệ ‘nén’ theo khả năng chất tải của hạ tầng giao thông sử dụng công cụ 
đánh giá tác động giao thông (Traffic Impact Assessment - TIA).  Công cụ này giúp quy đổi nhu 
cầu đi lại khi xây dựng công trình và từ đó ràng buộc các công trình xây dựng giảm thiểu tác 
động tới giao thông khu vực.  Công cụ trên là một bộ phận hệ thống quản lý phát triển tích hợp 
giữa quản lý xây dựng và quản lý hạ tầng giao thông.  Mục tiêu hướng tới là quản lý xây dựng 
phù hợp với năng lực phục vụ của hạ tầng giao thông (gồm cả đường bộ, vận tải hành khách 
công cộng), đồng thời định hướng và giảm thiểu tác động tiêu cực lên hạ tầng hiện hữu (Xem 
Hình dưới) [14].

Hình 1: Sơ đồ minh họa tính toán mức độ nén theo khả năng phục vụ của hạ tầng giao 
thông.

Nguồn: Tác giả.
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Mô hình nhà ở có tác động lớn tới mức độ nén tổng thể của đô thị.  Do không gian dành 
cho nhà ở có thể chiếm tới 50% diện tích đất đô thị, cách thức xây dựng nhà ở có tác động lớn 
tới mật độ xây dựng.  Lựa chọn giữa xây nhà biệt thự với chung cư thấp tầng có thể giúp diện 
tích đô thị giảm 6 lần.  Một thành phố bán kính 2km có thể chứa được 1 triệu dân nếu xây dựng 
nhà ở chung cư thấp tầng còn nếu xây toàn biệt thự thì bán kính thành phố sẽ lên tới gần 10 km, 
và diện tích tang 15 lần (Xem Hình dưới). Nhà ở thấp tầng đã đem lại hệ số ‘nén’ cao mà không 
cần xây nhà ở cao tầng (hay trên 6 tầng).  Điều này giải thích rất nhiều quốc gia - ví dụ CHLB 
Đức chỉ cần xây dựng nhà ở dưới 6 tầng (cao không quá 22 m) đã đạt được mục tiêu tiết kiệm 
đất, tiết kiệm chi phí xây dựng, thuận tiện cho cứu hỏa, và tạo sự gắn kết cộng đồng.

Hình 2: So sánh nhu cầu đất đai đô thị với các mô hình nhà ở khác nhau.
Nguồn: UN [4].
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Việc tăng mật độ cần chú ý vấn đề tổ chức sử dụng đất liền khoảnh.  Nếu chỉ chú ý đến 
tỉ lệ nén của khu vực nhà ở hay văn phòng thì chưa đủ bởi quá trình mở rộng luôn tạo ra nhiều 
khu đất bỏ trống, rời rạc, hoặc ‘lạc’ điệu về công năng và cấu trúc.  Nhìn chung, các dự án nếu 
được cho phép sẽ ‘vẽ’ 10, nhưng thực tế lại xây 5 và phân kỳ theo giai đoạn sẽ có thể cho mật 
độ xây dựng thấp hơn nữa.  Trên thực tế, đa phần các dự án công cộng và dự án đô thị mới bỏ 
trống một nửa đất được cấp và quá trình lấp đài có thể kéo dài tới cả thập kỷ.  Đặc biệt, nếu đất 
được giao không thu tiền hay giá thuê ban đầu thấp thì áp lực trả lãi vay thấp hơn tốc độ tăng 
giá bất động sản ngoại ô – dẫn tới tình trạng này càng phổ biến.  

Bên cạnh đó, các dự án ở ngoại ô thường đầu tư theo cơ hội (theo phạm vi dự án) nên các 
khu đất bên ngoài ít có nhu cầu kết nối với làng xóm cũ và để lại nhiều diện tích xen kẹt (có thể 
lên tới 15% - 30% dạng đất xen kẹt).  Đây là kết quả tổng hợp của việc thiếu hụt các công cụ 
kiểm soát thị trường như điều chỉnh đất đai (Land Pooling Readjustment - LPR), cung đất hai 
giá, quan hệ thân hữu, cơ chế chống đầu cơ và bỏ trống đất đai (thuế bỏ trống nhà/đất, thuế bổ 
sung mua đi bán lại, hay thuế tài sản property tax).

C. PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ NÉN THEO CHIẾN LƯỢC TIẾP CẬN THỜI GIAN

Những năm gần đây, chiến lược tiếp cận theo thời gian trở thành trào lưu mới.  Chiến 
lược này giúp thực thi các mục tiêu tăng trưởng thông minh thông qua các giải pháp định hướng 
theo tham số thời gian - ví dụ 15, 20, hay 45 phút. Chiến lược thời gian vốn đã là nền tảng để 
thiết kế các đô thị nông nghiệp có khu trung tâm dịch vụ tiếp cận phi cơ giới theo mô hình ‘nén’.  
Với sự lên ngôi của xe hơi, các thành phố mất dần cấu trúc ‘nén’ cùng đường cao tốc và phòng 
cách sống ngoại vi biệt lập.  Khi các đô thị tổ chức lại theo phương thức tiếp cận việc làm và 
dịch vụ, mỗi đô thị sẽ có các giới hạn về cấu trúc không gian gắn với phương tiện chủ lực [15].  
Mỗi thành phố sẽ có thể lựa chọn hoặc bị xô đẩy vào các lựa chọn không mong muốn do sự chi 
phối của cấu trúc kinh tế - xã hội, hình thái đô thị, điều kiện và khả năng quản lý phát triển hạ 
tầng và vận tải công cộng [16].

Chiến lược thời gian được lựa chọn phụ thuộc vào mật độ, khả năng tương tác trong kết 
nối gần, tính đa dạng, và khả năng chuyển đổi số.  Mật độ đem tới khả năng tối đa hóa các dịch 
vụ đô thị cho nhu cầu ngày càng cao.  Các kết nối gần giúp giảm khoảng cách di chuyển để đáp 
ứng yêu cầu kết nối xã hội và sử dụng hiệu quả  các nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu 
ô nhiễm và cải thiện sức khỏe cộng đồng.  Sự đa dạng về phân bố mục đích sử dụng dụng đất 
giúp nuôi dưỡngnền kinh tế địa phương gắn với hệ sinh thái cộng sinh cho tất cả các nhóm thu 
nhập. Đổi lại, mật độ và sự gần gũi củng cố sức hấp dẫn của thành phố  từ sự đa dạng của nó.

Chiến lược tiếp cận theo thời gian phù hợp với những thách thức mới của địa phương và 
toàn cầu. Phát triển đô thị nhỏ gọn và hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe, giảm khí nhà kính và 
giảm ô nhiễm được phát huy trong nền kinh tế số, trong kỷ nguyên ‘thế giới nhanh’, thế giới 
‘phẳng’ và thách thức sau đại dịch Covid cũng như biến đổi khí hậu [16] [17]. Những nơi đáp 
ứng yêu cầu về sức khỏe chính là nơi có tính cạnh tranh cao hơn, hấp dẫn đối với các tài năng 
hơn [18].

Kinh nghiệm thực thi các chiến lược tiếp cận theo thời gian cho thấy cơ hội cải thiện là 
rất đa dạng. Thành phố Paris, Milan, hay Barcelona sử dụng thương hiệu 15 phút để tổ chức lại 
không gian ưu tiên cho đi lại bằng xe đạp trong gian phố đã được xây dựng từ kỷ nguyên đi lại 
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phi cơ giới [19].  Trong khi đó, thành phố Bogota (Colombia) tập trung vào kết nối chuỗi các 
thành phố chia sẻ tầm nhìn và kế hoạch tích hợp các giải pháp đầu tư hạ tầng kết nối chung [20, 
21].  Thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) tích hợp chiến lược này vào Quy hoạch tổng thể giai 
đoạn 2017-2035 để đưa mục tiêu “các cộng đồng kết nối trong phạm vi 15 phút”.  Thành  phố 
Portland (Hoa Kỳ) chọn giải pháp xây dựng các “tuyến phố hoàn thiện” để cư dân có thể tiếp 
cận với hầu hết các dịch vụ trong vòng 20 phút bằng cách sử dụng  đi bộ và đặc biệt là xe đạp 
[22] (Xem bảng bên dưới).

Bảng 1 – Các trường hợp nổi bật để áp dụng mô hình phát triển đô thị theo thời gian 
tiếp cận

Thị Châu 
lục 

Chiến lược Chi tiết Kết quả

Paris, Pháp Châu 
Âu

 Chuyển đổi Địa điểm: sân chơi 
trường học được 
chuyển đổi thành công 
viên; Bổ trợ làn đường 
dành cho xe đạp
Thời gian: miễn phí 
truy cập sau giờ học

-

Milan, Ý Châu 
Âu

Chuyển đổi 

Singapore Châu Á Các mục tiêu 
trong quy 
hoạch tổng thể 
thành phố 

Thị trấn 20 phút
Thành phố 45 phút

Đang diễn ra để 
cải thiện cơ sở hạ 
tầng hiện có, giúp 
tăng cường dịch vụ 
vận tải

Lagos, 
Nigeria 

Châu 
Phi

Chuyển đổi Trường học à chợ thực 
phẩm trong đại dịch

Thời gian đi làm 
giảm

Thượng Hải, 
Trung Quốc

Châu Á Các mục tiêu 
trong quy 
hoạch tổng thể 
thành phố

Vòng tròn cuộc sống 
cộng đồng kéo dài 15 
phút

-

Bogota, 
Columbia

Nam 
Mỹ

Chuyển đổi Làn đường dành cho xe 
đạp (84km)

-

Portland Bắc Mỹ Kế hoạch Vùng lân cận hoàn 
chỉnh

-

Melbourne, 
Úc

Châu 
Đại 
Dương

Các mục tiêu 
trong quy 
hoạch tổng thể 
thành phố

Khu phố 20 phút -

Nguồn:[16, 20-27].

Quá trình thực thi chiến lược trên đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ và sáng tạo.  Tại Milan, 
những nỗ lực chỉnh trang và dịch vụ hóa, thương mại hóa các không gian chiến lược đã biến 
khu vực nhà ga hòa nhập về không gian với các khu phố kề cận, với không gian xanh để cư dân 
có thể  tiếp cận trong vòng 15 phút đi bộ.  Tại Singapore, nhiều giải pháp được sử dụng để cải 
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thiện quá trình di chuyển đến nơi làm việc theo hai cấp (20  phút đến nơi có dịch vụ và 45 phút 
đến trung tâm thành phố). Các giải pháp này tháo gỡ nhiều vướng mắc trong tiếp cận đến nơi 
có giao thông công cộng, đến nơi có dịch vụ, và nhiều vướng mắc khác với sự tổ hợp hệ thống 
hai cấp gồm các tuyến đường được phục vụ linh hoạt (DRS -Dynamic Routed Services), các 
tuyến đường xe đạp riêng, các hành lang ưu tiên vận tải công cộng (Transit Priority Corridors 
- TPC), và chương trình kết nối thẳng không qua trung chuyển (Point-to-Point - P2P) [25][13] 
(Xem Hình dưới).

Hình 3 chiến lược phát triển thành phố theo thời gian tiếp cận ở Singapore
Nguồn: [25].

D. MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ ĐÔ THỊ ‘NÉN’ Ở VIỆT NAM

Lợi ích của việc xây dựng ‘nén’, ‘nhỏ gọn’, hay ‘tăng trưởng thông minh’ cũng như chiến 
lược tiếp cận theo thời gian đã rõ.  Vấn đề là các thành phố lớn ở Việt Nam cần vận dụng cách 
tiếp cận trên như thế nào trong bối cảnh phát triển hiện nay. Sau đây là một số vấn đề cần cân 
nhắc.

1. ‘Nén’ ở các đô thị đặc biệt

Các đô thị đặc biệt ở Việt Nam có nhu cầu lớn để tăng trưởng thông minh hơn với nhiều 
lý do.  Những năm vừa qua, nhà cao tầng và đường cao tốc, đường trên cao đã trở thành lựa 
chọn nổi bật cho cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.  Tuy nhiên, nếu nhà cao tầng thiếu kết 
nối với hệ thống giao thông công cộng, việc các gia đình có điều kiện ở ngoại vi và đi làm, đón 
con ở trung tâm bằng xe hơi sẽ làm cho tình hình tắc nghẽn trầm trọng hơn.  Hệ số sử dụng đất 
cao tại các khu đô thị mới không giúp người dân bỏ xe hơi để tiếp cận gần đến dịch vụ là thất 
bại về cả quy hoạch và tổ chức giao thông (Xem hình dưới). 

Nhìn rộng hơn, có nhiều vấn đề cần điều chỉnh về tích hợp quy hoạch giao thông và đô thị.  
Nhìn từ đường Khuất Duy Tiến ở Hà Nội 8 làn dưới đất và 4 làn trên cao nhưng vẫn tắc bởi các 
nhà cao tầng mọc lên dọc tuyến này và sự phát triển nhà cao tầng gần đây chủ yếu nhắm tới tiếp 
cận bằng đường bộ và xe hơi cá nhân.  Có thể biện minh rằng nhà cao tầng đã xây nhưng chưa 
có tàu điện ngầm.  Nhưng khi có rồi thì sao?  Nếu đo thử phạm vi phục vụ của các ga trên mạng 
lưới MRT theo quy hoạch ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ thấy mới có 16% dự 
án nhà ở cao tầng cùng các tòa tháp hỗn hợp nằm trong phạm vi đi bộ kết nối tới các ga.  Điều 
này dẫn tới tỉ lệ sử dụng MRT có thể không cao và dẫn tới giảm sút cùng hiệu quả khai thác hệ 
thống MRT nói chung.  Nói cách khác, còn nhiều việc phải làm để làm để có thể nén được hiệu 
quả khi các tòa nhà cao tầng cần được xây kết nối với các ga tốt hơn.
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Hình 4: Phân tích tính kết nối các dự án nhà ở và phát triển mạng lưới vận tải công cộng 
sức chở lớn ở Hà Nội.

Nguồn: [28].

Hình 5: Phân tích khả năng tiếp cận tới các ga Metro tương lai từ vị trí các dự án nhà 
cao tầng ở thành phố Hồ Chí Minh năm (số liệu 2014).

Nguồn: [29]
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Dù hệ thống Metro là cơ hội lớn, cần chú ý các phương tiện khác cũng có thể giúp ‘nén’ 
từ xe đạp tới xe máy. Cấu trúc lại không gian vùng đô thị theo dạng ‘nén’ theo mô hình TOD là 
đương nhiên; song cấu trúc hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội cũng là nén nhưng 
trên nền tảng thiếu vắng kết nối nhanh bằng đường sắt đô thị. Để có 8 đường Metro thành phố 
Hồ Chí Minh hay Hà Nội có lẽ cần chờ 2-3 thập kỷ.  Vấn đề là chúng ta làm gì trong hai thập 
kỷ tới để chuyển từ mô hình ‘nén’ một cực thành mô hình nén giúp mọi người có thể tiếp cận 
nhanh và thuận lợi đến các trung tâm công cộng mà không phải đi xa?

Giải pháp cho các vấn đề trên là chiến lược tạo các trung tâm dịch vụ hoàn thiện hơn 
để có thể tiếp cận hai cấp độ tới việc làm, dịch vụ bằng các phương tiện tối ưu trong điều kiện 
hạ tầng và năng lực quản lý hiện có.  Phương tiện chiến lược cho các giải pháp này là hạn chế 
chuyển sang đi lại bằng xe hơi và thay thế bằng tổ chức không gian ưu tiên kết nối gần, tổ chức 
giao thông ưu tiên cho xe máy điện, xe đạp trợ lực điện để tiếp cận dịch vụ hiệu quả theo từng 
khu vực nhỏ và cho phạm vi cả thành phố. Ví dụ sau đây làm rõ hơn tính khả thi của chiến lược 
tiếp cận theo thời gian với lựa chọn phương tiện xe đạp trợ lực điện.

Áp dụng thử mô hình này ở thành phố Hồ Chí Minh, với đề xuất chia không gian thành 
phố thành 27 vùng ‘dịch vụ’ (Zone) có bán kính 5km ở nội thị và 10km ở ngoại vi. Mô hình này 
cho phép mỗi vùng có thể tiếp cận hầu hết các khu vực trong vòng 5km hoặc 20 phút bằng xe 
tay ga. Nếu  di chuyển đến trung tâm thành phố từ ngoại vi hoặc ngược lại, khoảng cách sẽ là 20 
km hoặc 40 phút (với tốc độ di chuyển 30km/h).  Mỗi khu vực dao động từ 1000 ha (trung tâm 
đô thị)  đến 10000 ha (nông thôn  hoặc ngoại ô) để làm nơi ở cho 200’000 đến  500’000 cư dân.  

Hình 6: Mô hình phân khu theo thời gian tiếp cận trong 20 phút ở thành phố Hồ Chí Minh.
Nguồn: [30].

Trong mô hình trên, những người đi làm ở Zone 2 bằng phương tiện xe đạp trợ lực điện 
vẫn có thể tiếp cận tới phạm vi có 400’000 dân và tới cả khu trung tâm tài chính ở quận 1 (CBD) 
và sân bay Tân Sơn Nhất nơi cung cấp đủ việc làm và dịch vụ từ cao cấp cho tới thiết yếu trong 
thời gian 20 phút (Xem Hình dưới).
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Hình 7: Phân tích khả năng tiếp cận dựa trên thời gian tại Zone 2 bằng xe đạp trợ 
lực điện.

Nguồn: [30].

Những khu vực chuẩn bị khai thác đường sắt đô thị có thể đẩy nhanh các giải pháp phát 
triển nén như Lập quy hoạch riêng theo cơ chế ‘nén’.  Các khu vực đặc thù này cần tổ chức thi 
tuyển các giải pháp cải tạo tối ưu, đồng thời thu nạp và tạo đồng thuận trong tái phát triển trước 
khi thông qua.  Các giải pháp phát triển không chỉ phát triển nhà ga (station plaza) mà còn kết 
nối và tối ưu hóa không gian kề cận nhằm khai thác hiệu quả nguồn đầu tư cũng như bổ sung 
nguồn lực đóng góp thông qua các công cụ thu lại giá trị gia tăng từ đất và không gian được xây 
thêm (land value capture) [31]. Thành phố sẽ có các trung tâm công cộng mới để giảm tải cho 
trung tâm, giảm cự ly di chuyển tới nơi làm việc, kiềm chế dịch chuyển sang xe hơi và thay thế 
bằng phương tiện thân thiện với môi trường hơn.

Các khu vực khác cần được quản lý xây dựng hiệu quả. Chỉ cho phép xây dựng các công 
trình thu hút nhu cầu đi lại (cao ốc và các trung tâm công cộng lớn) tích hợp trên các hành lang 
đủ năng lực phục vụ.  Hạn chế xây dựng cao ốc không kết nối thuận tiện với hệ thống Metro và 
hạn chế xây dựng chỗ đỗ xe hơi trong các khu vực tắc nghẽn không cải thiện được về kết nối 
(bằng thu phí cao xây dựng các chỗ đỗ xe hoặc ‘bán’ đấu giá các vị trí đỗ xe với giá thị trường 
xứng đáng).  London hay Hong Kong, Singapore đều hạn chế chỗ đỗ xe theo khu vực, đồng 
thời cấp quota đăng ký xe mới hàng năm. Chúng ta có thể thu được phí xây dựng bãi đỗ xe gần 
tương đương với tiền sử dụng đất nếu nhìn vào giá chỗ đỗ xe ở Hong Kong, London, hay New 
York có thể lên tới gần 1 triệu đô la Mỹ mỗi vị trí.

Nhìn chung, cần phát triển các mô hình hợp tác trong quản lý phát triển.  Các giải pháp 
thực thi quy hoạch ‘nén’ có thể bao gồm thí điểm sử dụng công cụ chuyển nhượng quyền 
phát triển (Transferable Development Rights - TDR) và điều chỉnh đất đai (Land Pooling & 
rReadjustment - LPR) để cải tạo các khu nhà thấp tầng xập xệ, giảm phân mảnh và sử dụng đất 
hiệu quả.  Ngoài ra, quá trình thực thi còn cần hợp tác như tạo cơ chế để cộng đồng cải thiện 
các điều kiện đi lại bằng xe đạp (làm xanh mái nhà và các bức tường green roof & green wall).
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Việc áp dụng các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi phương tiện cần nhiều nỗ lực phối hợp. Lợi 
thế của phương tiện ‘xanh’ luôn có những rào cản do sự chèn ép hoặc tác động của các phương 
tiện khác. Người lựa chọn đi xe đạp hay đi bộ cần cải thiện về độ an toàn, tính tiện dụng, và 
giảm rủi ro sức khỏe do ô nhiễm và thời tiết nắng nóng.  Để giải quyết những lo ngại này, cần 
tích hợp giải quyết các vấn đề bao gồm:

1- Cải thiện các khu vực dịch vụ (việc làm, nhà ở và mạng lưới dịch vụ) thông qua các giải 
pháp quy hoạch (cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và hệ số xây dựng).

2- Cải thiện điều kiện đi lại trên các hành lang giao thông ‘xanh’ (bổ sung làn đường xe 
đạp,  quản lý các giao lộ, và bố trí thuận tiện nơi giữ xe đạp) thông qua  phương pháp quản lý 
giao thông.

3- Cải thiện môi trường (cải thiện về bóng mát cây xanh và ô nhiễm do phương tiện theo 
khu vực) thông qua  các giải pháp quản lý môi trường. 

2. Đô thị ‘nén’ ở các đô thị loại I

Các đô thị loại I (dân số nội thành từ 500’000) cũng cần các chính sách phát triển nén.  
Các giải pháp về quy hoạch giao thông và đô thị tích hợp, sử dụng đất hỗn hợp, hay phát triển 
các trung tâm dịch vụ và nhà cao tầng theo các hành lang kết nối thuận lợi với giao thông công 
cộng như xe buýt và xe buýt nhanh vẫn cần được chú ý.  Các giải pháp giữ không gian, kết 
nối gần với thiên nhiên, giảm nhà biệt thự, tăng nhà chung cư thấp tầng và nhà liên kế cũng là 
những giải pháp cần được xem xét.

Về lâu dài, các đô thị lớn trong vùng kinh tế trọng điểm sẽ kết nối với nhau để trở thành 
một chùm đô thị (cluster).  Mô hình này dẫn tới các đô thị loại 1, 2, hay 3 cũng có những trung 
tâm TOD dựa trên đường sắt.  Các khu vực này cho phép ‘nén’ cao hơn, trở thành trung tâm 
công cộng, nhà ở cho thuê, và tạo việc làm dịch vụ.  Vùng ngoại vi sẽ có mật độ thấp hơn và có 
các mẫu hình nhà ở phù hợp.

3. Đô thị nén ở các đô thị nhỏ hơn

Nhu cầu ‘nén’ ở các đô thị loại 2 trở xuống (dân số dưới 100’000) vẫn cần tránh phát 
triển dàn trải. Vấn đề phát triển dàn trải ở các đô thị trung bình có thể chưa cấp thiết; tuy nhiên 
cần tránh xu hướng dàn trải phát triển từ các quy định và đồ án quy hoạch.  Một số đồ án quy 
hoạch nhằm mục tiêu nâng loại đô thị dựa vào sáp nhập vùng ven dẫn phải phát triển dàn trải 
theo bề rộng, vừa có thêm dân số và cơ hội để chuyển đổi mục đích sử dụng và ‘bán’ đấu giá.  
Tuy nhiên, tầm nhìn ‘to và rộng’ sẽ phù hợp hơn ở các vùng kinh tế trọng điểm nơi có tốc độ gia 
tăng dân số theo vùng lớn hơn; còn các khu vực có tốc độ tăng trưởng thấp nên chăng ưu tiên 
‘nén’ theo mô hình nhỏ gọn và hiệu quả.

Cơ hội để phát triển nén và thông minh hơn ở các đô thị trung bình và nhỏ vẫn tồn tại.  
Tốc độ tăng trưởng trung bình và chậm ở các thành phố nhỏ là lợi thế để các lựa chọn có thời 
gian để cân nhắc.  Các thành phố ở đồng bằng sông Cửu Long phát triển theo hướng thích ứng 
với nguồn nước, giao thông thủy, và tài nguyên nông nghiệp có đặc điểm lan tỏa dọc các kênh 
và lộ.  Dù đây là nhược điểm vì không thiếu tập trung, xong với quy mô và cự ly di chuyển, chi 
phí di chuyển đường sông thấp thì việc tối ưu hóa sử dụng không gian đô thị đối với các đô thị 
dựa vào giao thông thủy  sẽ có những đặc điêm riêng mà khái niệm nhỏ gọn có khác.  Có thể 
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tổng diện tích khu vực vẫn lớn vì phát triển theo hình tia không khép kín, nhưng diện tích thực 
bê tông hóa vẫn thấp, vẫn đảm bảo tiếp cận chi phí thấp tới nơi ở và việc làm, với dịch vụ công 
cộng thì đô thị vẫn ‘thông minh’ và bền vững.

E. THAY CHO KẾT LUẬN

Xây dựng đô thị ‘nén’ thực ra là quá trình quản lý tăng trưởng ‘thông minh hơn’ theo cả 
không gian và thời gian tiếp cận.  Để phát triển nén thành công cần thay đổi về cả tư duy lẫn tổ 
chức thực hiện như lựa chọn thông minh trong mở rộng và cải tạo, tổ chức sử dụng đất hỗn hợp 
và bảo vệ tài nguyên, tích hợp quy hoạch giao thông và đô thị để tạo các cụm trung tâm dịch vụ 
để khai thác các phương tiện thân thiện với môi trường, tổ chức không gian của nơi ở và nơi có 
việc làm để rút ngắn cự ly di chuyển, phát triển vận tải công cộng và nhà cao tầng, quy hoạch 
cho người đi bộ và phi cơ giới, bảo vệ hạ tầng ‘xanh’ và chống bê tông hóa bề mặt.  

Xây nhà cao tầng và dự án công cộng lớn cần đảm bảo các điều kiện đi kèm.  Dù nhà cao 
tầng giúp ‘nén’ đô thị về chiều đứng; tuy nhiên, nếu xây dựng nhà chung cư cao tầng thiếu gắn 
kết với Metro hay BRT thì nén vẫn làm gia tăng nhu cầu sử dụng xe hơi cá nhân.  Bên cạnh 
đó, nếu tiếp tục xây nhà cao tầng theo mô hình cải tạo bóc lõi và không hạn chế xe hơi vẫn thất 
bại.  Chỉ cần 6 tầng thôi nhưng nếu trên diện rộng cũng đã đủ độ ‘nén’ để khai thác vận tải hành 
khách công cộng, chi phí nhà ở thấp, an toàn, và gắn kết xã hội.

Chiến lược tiếp cận thời gian cần được sớm nghiên cứu và áp dụng tại các vùng đô thị 
lớn. Các chiến lược tiếp cận theo thời gian giúp định hướng và phối hợp các hành động trên 
diện rộng và có tính linh hoạt cao sẽ tiết kiệm nguồn lực cho việc ứng phó với những bất ổn 
khó lường hiện nay.  Tính hiệu quả của các phương tiện như xe đạp trợ lực điện sẽ đáp ứng khả 
năng chi trả của cả khu vực công và tư cho tới khi chúng ta có đủ sức nuôi được đường sắt đô 
thị. Công nghệ hiện nay cũng giúp phối hợp trên diện rộng để chứng tỏ hiệu quả và giám sát 
việc lạm dụng sử dụng xe hơi ở các khu  vực  quá tải.

Để nén được cần xây dựng thể chế tạo nền tảng hợp tác, tự chủ, và sáng tạo. Các giải 
pháp hợp tác phát triển hay chuyển đổi mô hình đi lại cần đổi mới tổ chức, quy định, và nâng 
cao năng lực quản lý.  Phát triển nhỏ gọn cần động lực để sáng tạo và cấp có thẩm quyền phải 
có đủ thẩm quyền và trách nhiệm để làm việc sáng tạo hơn trong bố trí vốn, tạo nguồn thu và 
thúc đẩy quá trình phát triển theo cơ chế hợp tác.  

Có lẽ vấn đề đầu tiên vẫn là nhận thức và quyết tâm chính trị.  Tuy nhiên, khi tài nguyên 
đất, tài nguyên nước, và nguồn tài chính đi vay dần cạn kiệt, nguồn tài nguyên con người và 
nguồn vốn xã hội sẽ thúc đẩy cả khu vực công và tư sáng tạo hơn và thông minh hơn.

TP. Hồ Chí Minh, 25/10/2022.
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ĐÔ THỊ XỐP – KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG TRONG PHÁT TRIỂN  
CỦA ĐÔ THỊ LỚN

PGS. TS. Phạm Hùng Cường
Trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Key words: đô thị xốp, cấu trúc đô thị (porous city, urban structure)

ĐẶT VẤN ĐỀ

Đô thị lớn ở các nước châu Á như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh (Việt Nam), Bankok (Thai 
land), Jacarta (Indonexia) đang phát triển với một hình thái riêng, khác biệt khá lớn so với các 
nước phát triển. Sự đa dạng về hình thái, đa trung tâm, tính phi tầng bậc mang đậm dấu ấn của 
văn hóa và bối cảnh kinh tế xã hội đặc thù châu Á.

Đối với Việt Nam, các đô thị lớn đang chịu tác động mạnh của quá trình đô thị hóa, chịu 
sự chi phối của đầu tư nước ngoài, của quá trình toàn cầu hóa và sự phát triển của công nghệ 
cao, các nhân tố tạo thị luôn tiềm ẩn sự biến động.

Đô thị lớn với dòng dịch cư nghề nghiệp, nông thôn – đô thị vẫn là chủ yếu, đô thị đang 
liên tục mở rộng ra vùng ngoại ô, các mâu thuẫn kinh tế, xã hội giữa đô thị- nông thôn, đô thị - 
vùng ven, giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, giữa phát triển kinh tế và gìn giữ môi trường 
đang ngày càng gay gắt. (1)

Đô thị càng phát triển thì hy vọng tạo lập tính ổn định và trật tự của đô thị dường như ngày 
càng khó khăn. Các khu đô thị mới đa dạng, kiến trúc đô thị nhìn chung lộn xộn, giao thông tắc 
ngẽn và môi trường suy giảm đang đặt ra câu hỏi liệu những đô thị lớn như thành phố Hồ Chí 
Minh, Hà Nội có thể tìm ra những hướng phát triển tốt hơn trong tương lai.

Đô thị hiện nay đang phản ánh rõ những quyền lực khách quan của bối cảnh lịch sử, nền 
tảng văn hóa -kinh tế- xã hội tác động tới đô thị, vượt lên trên mong muốn hay những ý tưởng 
cho dù được thiết lập công phu nhất của các nhà quy hoạch.

Bài viết này phân tích một số xu hướng phát triển của các thành tố trong đô thị lớn ở Việt 
Nam, với trường hợp cụ thể của Hà Nội, qua đó cho thấy hơn 25 năm phát triển sau Đổi mới,  
xu thế đô thị đang ngày càng buộc phải “xốp” hơn và dường như tính chất “xốp” ấy phần nào 
đã thích ứng được với bối cảnh kinh tế xã hội rất đặc trưng của Việt Nam.

Qua bài viết này cũng đề xuất một số nguyên tắc phát triển theo mô hình “đô thị xốp”, có 
thể vận dụng trong quá trình phát triển đô thị lớn của các nước châu Á.

NỘI DUNG 

“Đô thị xốp” là đô thị mà các thành tố với các chức năng khác nhau có sự biến đổi và 
dung nạp ngay bên trong bản thân các thành tố và được đặt cạnh nhau trong mối tương tác mềm. 
Tính đặc trưng nội dung là sự dung nạp và đặc trưng hình thái là các khoảng rỗng phân bố tương 
đối đều trong hệ thống.
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Có thể hình dung nó như một miếng bọt biển, có thể hút vào, thải ra các loại vật chất khác 
nhau mà vẫn có một hình thái tổng thể ổn định.

Khả năng dung nạp nhiều thành phần, nhiều chức năng (tính xốp chức năng) trong một 
khu vực đô thị đang trở thành một nhu cầu, một xu thế tất yếu. Nếu như các đô thị hiện đại 
phương Tây có sự rạch ròi về chức năng bao nhiêu thì các đô thị châu Á tính hỗn hợp lại nổi trội 
bấy nhiêu. Sản xuất- ở- dịch vụ đã ngày càng gần nhau tới mức hòa trộn. Chính công nghệ cao 
và công nghệ thông tin hiện đại đã tạo nên cơ hội cho các ngành sản xuất tồn tại bên cạnh khu 
dân cư bởi văn phòng điều hành xuyên quốc gia đôi khi đơn giản chỉ trong một chiếc máy tính.

Sự thay thế, chuyển đổi tính chất chức năng là xu thế phổ biến trong các khu vực đô thị. 
Các nhân tố tạo thị như công nghiệp, dịch vụ thay đổi chóng mặt, khoảng thời gian ổn định của 
các khu chức năng đô thị ngày càng ngắn hơn. Thành phố Hà Nội mặc dù được quy hoạch bài 
bản từ năm 1977 cũng đang chịu các tác động này. Những năm 1986-1990 những ngôi nhà tự 
xây mặt phố mới chỉ là 2 tầng, hiện nay đã được cơi nới hoặc xây mới với tầng cao trung bình 
phổ biến 4-5 tầng và trở thành những tuyến phố sầm uất. Thậm chí ở một số khu vực trung tâm 
Hà Nội các tòa nhà 5 tầng mới xây năm 1995 giờ đây đã bị đập đi để xây các tòa nhà 20-30 tầng, 
thường là các tổ hợp đa chức năng.

Tính hỗn hợp chức năng và thay thế, chuyển đổi đang phổ biến trong các khu chung cư 
cũ. Các căn hộ ở tầng trệt bao giờ cũng kiêm luôn chức năng dịch vụ. Cũng trong khu vực này 
khi một sô toà nhà được xây dựng lại các căn hộ đã được mua và cho thuê làm văn phòng. Tiêu 
biểu là khu tập thể cũ Kim Liên, Giảng Võ và ngay cả trong tòa nhà ở mới như tòa chung cư 
M3, M4 cao 19-25 tầng tại đường Nguyễn Chí Thanh- Huỳnh Thúc Kháng,  khu đô thị mới 
Trung Hòa -Nhân Chính…

Ảnh 1: Trong khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, có nhiều căn hộ trong các tòa nhà ở 
đã chuyển đổi thành văn phòng

Khả năng dung nạp đa dạng các thành phần xã hội (tính “xốp xã hội”) cũng là một đặc 
điểm khá đặc trưng của các đô thị Việt Nam. Với Hà Nôi, khu vực có khả năng dung nạp xã hội 
lớn nhất chính là các làng xã đô thị hoá, làng ven đô. Với cấu trúc chặt chẽ và một truyền thống 
văn hóa lâu đời của lối sống cộng đồng, mật độ khá dày khoảng 1,5 km2/ làng, không làng nào 
bị xóa bỏ trong quá trình đô thị hoá mà nó chỉ biến đổi theo hướng mật độ cao hơn, dung nạp 
nhiều hơn với khả năng đáng kinh ngạc. Mật đô dân số khu vực từ khoảng 150ng/ ha có thể lên 
tới 300-500ng/ha, gấp khoảng 2,5-3 lần so với  khi chưa bị đô thị hóa và điều quan trọng hơn nó 
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chứa đựng đa dạng các thành phần: Những người dân làng cũ, dân mới nhập cư, lao động thời 
vụ, sinh viên trọ, bán hàng rong và cả những người thu nhập trung bình như các kỹ sư, cán bộ 
viên chức. Điều đáng mừng là không có những xung đột xã hội nào đáng kể dù có đa dạng các 
thành phần như vậy trong cùng một khu vực.(2)

Ảnh 2: Làng  Định Công (phường Định Công, Q. Hoàng Mai)  một trong những khu vực 
đô thị hóa cao của Hà Nội, chứa đựng đa dạng các thành phân dân cư. Có khoảng 300 

nhà trọ (khoảng 3.000 người) trong làng khoảng 15.000 dân. (2019)

Làng xã đô thi hóa như một miếng bọt biển với khả năng hấp thụ lớn. Có thể thấy hiện 
tượng này cả ở các đô thị nhỏ hơn như Hải Phòng, Hải Dương.

Có một câu hỏi là tại sao Hà Nội không xuất hiện các khu ổ chuột (nếu so sánh với các 
khu nhà ổ chuột tại Mombay, NewDehli –Ân Độ) trong khi chính sách nhà ở xã hội chậm chạp 
và sự đầu tư về nhà ở đang phạm sai lầm là chỉ tập trung cho các căn hộ quy mô lớn giá hàng 
trăm ngàn USD?. Câu trả lời là chính các làng xã đô thị hóa đã dung nạp tất cả các thành phần 
bị đặt ngoài các chính sách phát triển về nhà ở và cho họ một môi trường tạm được chấp nhận 
và khả dĩ nhất với điều kiện kinh tế của mỗi người. Đây là thuận lợi của Hà Nội mà không nhiều 
thành phố lớn châu Á có được.

Tính “xốp xã hội” thể hiện cả về sự hỗn hợp trong lối sống và thói quen. Những khu đô 
thị mới hiện đại với các siêu thị và những người dùng thẻ tín dụng đi mua sắm cũng không thể 
thay thế hoàn toàn chợ truyền thống. Nếu không có chợ thì sẽ có hiện tượng các dịch vụ bán lẻ 
hình thành tự phát ngay ở chân cầu thang của các toà nhà, từ dưa cà tới rau, trái cây, gà vịt từ 
vùng ven mang tới.

Rõ ràng những khu làng xã cũ như Định Công, Gíap Bát, khu tập thể cũ như Kim Liên, 
Gỉang Võ (Hà Nội)...với khả năng dung nạp chức năng, xã hội đa dạng đang là những nhân tố 
quan trọng để góp phần tạo nên sự cân bằng trong phát triển đô thị chứ không chỉ là những khu 
đô thị mới như Trung Hòa, Nhân Chính hay Ciputra, Time City.

Những mô hình phát triển “cứng” về xã hội (chỉ cho một tầng lớp xã hội nhất định, số dân 
ổn định theo tính toán), “đóng” về không gian không phải là mô hình duy nhất cần nhân rộng 
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trong đô thị của các nước đang phát triển. Thậm chí chính những người dân tại các khu vực 
được cho là cao cấp đó lại ghen tỵ và thấy lẻ loi khi nhìn về các khu tập thể cũ với đầy ắp sức 
sống cho dù có bề bộn.

Như vậy tính “xốp” chức năng và xã hội trong thực tế đã chứng minh là đô thị cần phải 
có những khoảng rỗng để các chức năng khác có thể đan xen, có thể chuyển đổi, thay thế, các 
thành phần xã hội đa dạng cùng sinh sống. Sự thay thế, đan xen này không tĩnh, phần đặc này 
sau một thời gian lại có thể trở thành phần rỗng và cấu trúc đó sẽ liên tục biến đổi.

Điều này đặt ra một cách nhìn về quy định chức năng và mật độ dân cư cho một khu vực 
trong công tác quy hoạch. Không có một chức năng nào thuần tuý tuyệt đối mà chỉ có thể là 
một khu vực có tính hỗn hợp với các tỷ trọng các thành phần, được biến thiên cho phép trong 
một khoảng nào đó, có một chức năng chủ đạo và các chức năng phụ trợ. Cũng như mật độ, quy 
mô dân cư cần có sự dao động nhất định, kể cả trong quy hoạch và quá trình hình thành nên nó.

Có thể dự báo là ngay cả các khu đô thị mới đang được xây dựng rất bài bản theo quy 
hoạch của Hà Nội cũng sẽ phải điều chỉnh trong tương lai. Một lý do là quy mô căn hộ quá lớn, 
đa phần từ 100 m2- 150 m2 và gía cả gấp 20-30 lần thu nhập của người dân hàng năm. Sẽ chỉ 
có khoảng 30% người dân thực sự có khả năng ở đó, vậy phần còn lại chắc chắn sẽ phải có điều 
chỉnh về kiến trúc để phù hợp với sức mua.

Lập luận này có vẻ cổ suý cho sự thiếu trật tự về chức năng và mâu thuẫn với mục tiêu 
quy hoạch. Tuy nhiên quy hoạch không phải chỉ là việc lập trật tự mà còn phải chứng minh khả 
năng kiểm soát sự trật tự đó. Không thể hy vọng có một chính quyền “bàn tay sắt” để xếp đặt 
mọi thứ theo đúng quy hoạch. Bản thân chính quy hoạch không thể dự báo hết các biến đổi chỉ 
trong 5-10 năm tới và phải chấp nhận điều chỉnh bởi đó là nhu cầu thực tiễn. Cho dù nó không 
hoàn toàn như mong muốn nhưng nó được dự báo trước, được điều chỉnh và kiểm soát để giảm 
thiểu các xung đột khác thì cũng đã là một quy hoạch tốt.

Đô thị “xốp” cần hiểu rất khác với tính chất “nén” hướng tới một thực thể cô đặc. Mặc dù 
mật độ tăng nhưng nó không hề tĩnh. Có lẽ trong vòng 20 năm tới, các khu vực đô thị này vẫn 
thay đổi, các chức năng mới liên tục thay thế các chức năng cũ, (các khoảng rỗng luôn tồn tại 
và được thay đổi) hịên tượng thu gom- tái phát triển vẫn diễn ra và có thể đây lại là cơ hội để 
các khu vực có thể được cải thiện mật độ xây dựng khi nó đã đạt đến mức nào đó. Tức là tính 
chu kỳ mật độ thấp – cao- thấp liên tục xảy ra chứ không hoàn toàn theo xu thế kín đặc hiểu 
theo nghĩa “ nén”.

Tính xốp không gian

Đây là yêu cầu rất quan trọng để tránh những nhược điểm của sự biến đổi thiếu kiểm soát. 
Sự dung nạp xã hội nhiều cũng có thể dẫn đến mật độ dân cư quá cao, mật độ xây dựng cao, các 
không gian công cộng thiếu, chất lượng môi trường giảm sút. Như vậy tính “xốp xã hội” cũng 
cần đi kèm với tính “xốp không gian”. Đó là đô thị cần có các khoảng xanh, không gian mở, 
không gian công cộng phân bố nhiều và đều hơn là sự tập trung theo một khu vực nhằm đáp ứng 
sự biến động của các chức năng chính, chức năng cứng.

Trong các đồ án quy hoạch chung (master plan) cấu trúc và các khu vực chức năng đều 
được định hình (các không gian cứng), thực tế cho thấy trong bối cảnh này đô thị càng cứng 
bao nhiêu khả năng bị phá vỡ cấu trúc càng lớn bấy nhiêu. Tính biến động của các nhân tố tạo 
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thị luôn làm thay đổi các hình thái phát triển và các dự kiến về hệ thống cấu trúc có thể biến đổi 
bất cứ lúc nào.

Thành phố Hà Nội có một thực tiễn là nhiều lần lập quy hoạch nhưng quy hoạch chưa 
được thực hiện hoàn chỉnh đã lại thay đổi, dẫn đến nhiều thành phần quan trọng trong cấu trúc 
chưa được định hình như mong muốn. Có rất nhiều lý do trong đó có tăng trưởng kinh tế, đô thị 
hoá tăng tương ứng, sự thay đổi của các xu hướng đầu tư nước ngoài, sự mở rộng địa giới hành 
chính…và các quan điểm khác.

Các trung tâm thương mại hình thành khá ngẫu nhiên ở mọi tuyến phố. Các khu công 
nghiệp bố trí trong giai đoạn trước đang trở thành lọt vào nội đô và phải di chuyển ra khỏi vị trí 
cũ. Sự thay thế các khu vực nhà máy cũ thành các trung tâm thương mại cũng tạo nên những 
cực hút thương mại ngoài dự kiến trong cấu trúc.

Trên các tuyến phố, sự thu gom các ngôi nhà mặt tiền nhỏ thành trung tâm dịch vụ lớn hơn 
chưa có trong quy hoạch. Ví dụ sự hình thành của tuyến phố thương mại Chùa Bộc, Trung tâm 
thương mại VINCOM (đường Bà Triệu) đều là những sự hình thành mới chưa từng được xúât 
hiện trong các bản quy hoạch chung của Hà Nội trước đó. Cho đến nay chưa có trung tâm quận 
nào của Hà Nội được định hình ổn định như quy hoạch chung dự kiến.

Ảnh 3. Trung tâm thương mại VINCOM, đường Bà Triệu,  
trước đây là đất của nhà máy cơ khí

Các khu đô thị mới hiện đại ngoài vành đai 3 đang được quảng cáo hàng ngày đều hướng 
tới những trung tâm đa chức năng, hệ thống dịch vụ có quy mô lớn mong muốn phục vụ cho 
cả đô thị chứ không riêng cho các khu đô thị đó, như là cấp đơn vị ở. Rõ ràng với mục tiêu như 
vậy mỗi chủ đầu tư đang kiểm soát từng khúc riêng lẻ của mạng lưới công trình công cộng chứ 
không hòan tòan theo một hệ thống chung. 

Nhận định một cách cô đọng, cơ bản Hà Nội là thành phố “phi cấu trúc”, hay có cấu trúc 
“mờ” tức là quy hoạch có sự hướng tới chứ chưa đạt được trong thực tiễn. (3)

Như vậy tính hỗn hợp và biến đổi chức năng hình thành nên tính “xốp” về cấu trúc không 
gian đô thị, biểu hịên chính là cơ cấu phi tầng bậc và cấu trúc luôn biến động. Đặc điểm này 
hình thành có tính khách quan trong bối cảnh kinh tế thị trường mới chuyển đổi, đa dạng các 
thành phần kinh tế. 
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Ảnh 4: Hình thái tổng thể phản ánh Hà Nội là thành phố không có quy hoạch cấu trúc 
không gian rõ ràng (ảnh chụp khoảng năm 2016)

Đó cũng là một đặc điểm chung của nhiều đô thị châu Á. Sự đa dạng của các loại hình 
dịch vụ, sự phân tán của hệ thống trung tâm (trung tâm đa cực- phi tầng bậc) có ưu điểm tạo sự 
thuận lợi cho người dân, cuộc sống cộng đồng đô thị gần gũi, sôi động và chúng chỉ gây bất tiện 
khi không có hệ thống hạ tầng và giao thông tĩnh tương ứng song hành. Vì vậy vấn đề không 
phải là cố xếp đặt chúng lại theo như hình mẫu của các nước phát triển mà cần sự thích ứng của 
hệ thống giao thông hỗ trợ tương ứng để không làm tắc ngẽn các dòng luân chuyển.

Định hướng mô hình không gian của đô thị xốp

Như vậy cần có một cái nhìn lại về tính định hướng của quy hoạch phát triển không gian 
đô thị hiện nay. Chính vì xu hướng phi cấu trúc, cấu trúc mờ của đô thị hiện nay đòi hỏi một tính 
xốp không gian để dung nạp. Đó cũng là yêu cầu của sự cân bằng không gian giữa đặc- rỗng, âm- 
dương, mềm -cứng. Phần cứng là các khu vực xây dựng và phần mềm là các không gian mở. Tuy 
nhiên cái mà chúng ta cần thiết lập sớm tạo nên khung cho sự phát triển đô thị lại phải là các 
không gian mở và cần cương quyết bảo vệ nghiêm ngặt. Các không gian mở thường trực trong 
cấu trúc xốp chính là sự hỗ trợ tốt nhất cho dạng phát triển phi cấu trúc này. (4)

Khoảng mềm luôn được duy trì bên cạnh khoảng cứng là nguyên lý không gian của cấu 
trúc “xốp”. Các khoảng đệm tạo nên không gian cho các mối tương tác, giảm xung đột giữa các 
thành phần, tạo khoảng mở giữa chúng để chúng có thể hòa trộn và thích ứng

Hình 1.Cấu trúc tầng bậc trong đồ án thực tế đã biến thành cấu trúc mạng, phi tầng bậc 
và cần các khoảng mềm (không gian mở) để tạo sự cân bằng trong chức năng hoạt động 

và chất lượng môi trường
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Hình 2. Tương quan khoảng mềm và cứng thay đổi từ khu vực trung tâm ra ngoại ô

Khoảng mềm là khu cây xanh, công viên, là ao hồ, mặt nước, là các khu sân chơi, sinh 
hoạt cộng đồng… với ý nghĩa công cộng tuyệt đối. Chúng cần được đặt ở các vị trí kề giữa các 
khu vực chức năng nhằm hỗ trợ cho các hoạt động chính và liên kết không gian. 

Tương quan khoảng mềm và khoảng cứng thay đổi từ khu vực trung tâm ra đến ngoại ô. 
Khu vực trung tâm là tương quan giữa các tuyến phố với các công viên, vườn hoa, ao hồ. Tương 
quan vùng giáp ranh nội đô là khu vực làng xã, nhà vườn với đất nông nghiệp, các đô thị sinh 
thái, tương quan vòng ngoài là các đô thị vệ tinh và các công viên rừng, khu nghỉ cuối tuần…(5)

Tính hỗn hợp cũng khác biệt trong từng khu vực, khu vực lõi trung tâm tính chất chủ 
đạo là thương mại, văn phòng, yêu tố phụ là  ở, khu vực vùng ven tính chất cơ bản là đất nông 
nghiệp, công viên sinh thái, nghỉ dưỡng, tính chất đô thị là thứ yếu.

Ví dụ với làng xã đô thị hóa, việc giữ lại được các không gian mở như đình, chùa, ao làng, 
đài liêt sỹ...đã trở thành những không gian mở lý tưởng và góp phần nâng cao chất lượng sống 
của khu vực. Những không gian mở này do lịch sử để lại được phân bố đều theo từng thôn từ 
500- 1000m và có hiệu quả sử dụng rất cao, đó là nơi thờ cúng, giao tiếp cộng đồng, sinh hoạt 
văn hóa và cả một cảnh quan đặc sắc. 

Ảnh 5. Hồ Quang Trung, hồ Thanh Nhàn, hồ Quỳnh trong các làng xã đã lọt vào nội đô 
là những không gian mở rất quý giá.
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Với các khu đô thị mới, sự mở và nhu cầu tiếp cận vùng biên quan trọng hơn là sự hướng 
tâm của từng khu đô thị. Trong khi các dịch vụ hướng ra vùng biên thì bên trong rất cần các 
khoảng mở trong tư thế dự trữ để đảm bảo môi trường và cũng là không gian để hỗ trợ hạ tầng 
cho các phát triên của các công trình dịch vụ vùng biên. 

Lý tưởng hơn nữa là các khu vực phát triển được định hướng như những “ tế bào sinh 
thái”, có nghĩa là có khả năng tự cân bằng (hoặc ở một tỷ lệ nào đó) về năng lượng, việc làm, 
xử lý nước thải, rác thải.

Giao thông trong đô thị “xốp”

Nhược điểm cấu trúc đô thị lớn hiện nay là sự gượng ép giữa hệ thống giao thông liên kết 
kiểu cứng, tầng bậc với thực thể cấu trúc chức năng lại ở dạng xốp, phi tầng bậc. 

Cấu trúc ‘xốp” cần một hệ thống giao thông dạng mạng, thiên về liên kết đa chiều hơn là 
bị định dạng theo một số khung, tuyến kiểu vành đai và hình tia nhất định. Trong khi giao thông 
của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi vào giải quyết xây dựng các khung, trục chính, có 
phần coi nhẹ liên kết nội bộ và  các điểm kết nối thì việc mở rộng các tuyến đường trục (rất tốn 
kém) càng khuyến khích sự gia tăng hoạt động vào các trục chính và làm cho các trục chính, 
đường vành đai trở thành các tuyến đường thường xuyên bị áp lực giao thông tắc ngẽn, không 
thể mở rộng kịp. 

Tuyến vành đai xuyên suốt đô thị nên sử dụng đúng vai trò đường chạy nhanh của đô thị, 
tránh tiếp cận trực tiếp các chức năng sử dụng hai bên, hai bên đường nên là các tuyến cây xanh 
và chỉ kết nối với mạng đường đô thị ở các điểm đầu, cuối của tuyến và tới các khu công nghiệp 
vùng ven đô. Các tuyến đường trên cao xuyên qua khu vực không cần bám theo đường chính 
mà theo các không gian mở. Thực tế đã thấy những công trình như bến xe khách Mỹ Đình, Bảo 
tàng Hà Nội, Trung tâm Hội nghi Quốc gia đặt cạnh đường vành đai 3 Hà Nội là sự cản trở rất 
lớn đến sự lưu thông của tuyến đường chính này.

Giao thông công cộng:

Cũng tương tự là hệ thống giao thông công cộng phải được hình thành đúng với tính chất 
“xốp” của đô thị. Đặc điểm của cấu trúc ‘xốp” chính là sự liên kết mạng và đa chiều. Điều này 
dẫn tới phương tiện giao thông cá nhân chưa thể giảm trong thời gian tới vì các khu mật độ cao 
giao thông công cộng (GTCC) khó hoạt động. Một hệ thống GTCC thống nhất sẽ khó khả thi 
vì tính tiếp cận kém.

Đặc điểm của đô thị Hà Nội cho thấy cần tồn tại 2 hệ thống giao thông công cộng: Hệ 
thống nhỏ như các xe cỡ 5-12 chỗ (kể cả xe ôm) và hệ thống thông thường. Chúng kết nối với 
nhau tại vùng đệm. Những hệ thống nhỏ có thể dùng các phương tiện tiết kiệm năng lượng như  
điện, xăng sinh học để giảm giá thành. Và đây cũng có thể huy động các cá nhân và xã hội hóa 
dịch vụ giao thông công cộng trong phạm vi khu vực nhất định.

Các tuyến đường sắt trên cao sẽ đóng vai trò tích cực quan trọng bởi chúng không nhất 
thiết phải song hành với giao thông chính trong các khu vực tập trung và nó đảm bảo được tính 
chất kết nối giữa các điểm quan trọng của đô thị, duy trì được tốc độ dòng vận chuyển mà không 
bị tác động của các giao cắt.
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Hình thái kiến trúc của đô thị ‘xốp”.

Không thể có một hình thái trật tự cho toàn đô thị như các nước đã phát triển, kiểu như là 
tập trung cao tầng ở trung tâm và thấp dần ra ngoại ô, mô hình đô thị nén, ví dụ như tại nhiều 
thành phố của Úc như Sidney, Brrisbane. Đô thị ‘xốp” châp nhận sự đa dạng hình thái ở mọi 
khu vực cũng như không có tính đồng nhất, độ mịn trong một phạm vi lớn. Thực tế hình thái đô 
thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đang chấp nhận một hình thái này.

Hình 3: Hình thái của Đô thị xốp

Phần nội đô Hà Nội được phát triển tốt hơn nhờ các khoảng không gian mở là hồ nước, 
sông nhỏ phân bố khá đều

Ảnh từ Internet

Sự trật tự trong không gian toàn cảnh đang là một hạn chế, các không gian mở chính là 
yếu tố có thể định dạng hình thái tổng thể đô thị. Tuy có thể không đạt được trên tầm nhìn chim 
bay nhưng các không gian mở trên các tầm nhìn thông thường khi đi bộ, ô tô…cũng có thể là 
yếu tố đạt hiệu quả thẩm mỹ không gian tốt. Đô thị cũng không nên quá chú trọng các điểm 
nhấn, nút hoành tráng. Sự phân tán của không gian theo mô hình xốp đặt các công trình điểm 
nhấn ở vị trí tương đối nhỏ hơn nhưng nó lại có cơ hội để tiếp cận với cộng đồng hơn.

Xin nhắc lại quan điểm là cần thiết phải dùng yếu tố thiên nhiên, yếu tố mềm để dịnh dạng 
không gian toàn đô thị mới là triết lý phát triển và kiểm soát hình thái không gian phù hợp cho 
đô thị trong bối cảnh hiện nay.

Kết luận: Mô hình kinh tế, đặc điểm văn hoá, xã hội, bối cảnh toàn cầu hóa, công nghệ 
cao... tác động đến các nước đang phát triển, tới các đô thị lớn, chi phối cấu trúc quy hoạch và 
các dạng phát triển đô thị. Cấu trúc “Đô thị ‘xốp” đã manh nha hình thành trên thực tế của Hà 
Nội như một sự ứng xử có tính thích nghi của các đô thị lớn ở Việt Nam.

Các luận điểm chính của “ đô thị xốp” là:

- Một khu vực đô thị có khả năng dung nạp nhiều chức năng, các chức năng này có thể 
điều chỉnh, thay thế theo nhu cầu của xã hội đang có sự biến động rất nhanh.
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- Sự biến đổi chức năng tất yếu dẫn theo các thay đổi về không gian, phần thay đổi ở đây 
lại chính là các công trình (phần cứng) chứ không phải ở các không gian mở (không gian mềm).

- Các không gian mềm, không gian mở phải được bố trí đan xen với phần cứng, được duy 
trì,  được đảm bảo như một khung để phát triển bền vững, thích ứng với sự thay đổi của phần 
cứng.

- Tương quan giữa phần cứng, phần mềm, sự dung nạp, thích ứng thể hiện cả trên khía 
cạnh hình thái, không gian, giao thông và hạ tầng. Tương quan này thay đổi từ phần lõi đô thị 
tới vùng biên đô thị.

Đây chỉ là lý luận bước đầu về một mô hình lý thuyết dựa trên sự nhận diện đô thị trên 
một quan điểm động. Vẫn cần được nghiên cứu sâu hơn nữa. Từ việc nhận diện những mô hình, 
xu thế hình thành khách quan này có thể điều tiết lại các chính sách phát triên cũng như các 
phương án quy hoạch phù hợp.
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1. Đô thị hoá toàn cầu

- Tỷ lệ đô thị hoá toàn cầu năm 2020: 56,2%.

- Các nước đang phát triển: 90% đô thị hoá thế giới
+ Đô thị hoá đang và sẽ diễn ra nhanh nhất
+ Từ 42% (2003) tăng lên 57% (2030).  
+ Giai đoạn 2000-2030: Tốc độ tăng dân số đô thị trung 
bình là 2,3% mỗi năm 

- Các nước đang phát triển ở khu vực Châu Á – Thái Bình
Dương:  Tốc độ đô thị hóa diễn ra đặc biệt nhanh 

2. Quy mô hợp lý của thành phố

Quá trình đô thị hoá trên thế giới tăng  Câu hỏi của các chuyên gia quy 
hoạch trên thế giới trong suốt thế kỷ 20: Đâu là giới hạn quy mô của các 
thành phố phù hợp với việc quản lý một cách hiệu quả ?

Levis Keble (1950):
Thành phố tối đa lý tưởng: dân số160.000
Nếu có đủ phương tiện giao thông công cộng: dân số 3,5 - 4 triệu
Các thành phố thường đứng đầu hiệu quả quản lý và chất lượng đô thị: 
Melbourne 150.000 và Vancouver 675.000

Ceare Macheti (1990): thuật ngữ "thành phố 30 phút“
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3. Đô thị hoá ở Việt Nam

 Tỷ lệ đô thị hoá (2021): 40,5%
 Tổng số 869 đô thị; 
 Loại III - loại đặc biệt ( >100.000) : 102

3. Đô thị hoá ở Việt Nam

 Tiến trình đô thị hóa đã gắn kết với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. 

 Hệ thống đô thị phát triển nhanh chóng cả về quy mô, số lượng và chất 
lượng.

 Không gian kiến trúc cảnh quan tại các đô thị được đầu tư khang trang 
và hiện đại. 

 Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại các đô thị luôn đạt khoảng 10-12% gấp 
1,5 đến 2 lần so với tăng trưởng trung bình của cả nước.  

 Hình thành các khu đô thị mới với môi trường sống và làm việc hiện 
đại đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 

 Điều kiện về nhà ở của người dân đô thị đã được cải thiện đáng kể, 
hầu hết các thành phố không có nhà ổ chuột. 
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4. Dân số và đất đai

 Tỷ lệ đô thị hóa ở Việt Nam: 23,7% (1999)  40,5% (2021). 

 Lượng người di cư từ nông thôn tiếp tục làm cho dân số
khu vực đô thị tăng nhanh. 

 Dân cư đô thị phân bố không đồng đều giữa các vùng
kinh tế - xã hội. Tỷ lệ dân cư đô thị ở Đông Nam Bộ và
Đồng bằng sông Hồng cao hơn hẳn so với các vùng còn
lại.

 Quy mô dân số các đô thị thay đổi nhanh, nhất là các đô
thị trực thuộc trung ương.

 Tỉ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp giảm nhanh 
phản ánh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô 
thị hóa với sự gia tăng dân số trong ranh giới hành chính 
đô thị bình quân hơn 1 triệu người / năm.

4. Dân số và đất đai
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4. Mô hình phát triển đô thị
Hệ thống đô thị cả nước cơ bản được phát triển hợp lý trong 6 vùng kinh
tế - xã hội đúng theo Quyết định số 445/QĐ–TTg:

 Phân bố theo mô hình mạng lưới, phù hợp với điều kiện tự nhiên, lịch sử, 
văn hóa và quy luật phát triển kinh tế, là tiền đề quan trọng để hệ thống
đô thị trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh
tế xã hội của từng vùng, từng địa phương và trên cả nước trong mối liên
kết đa tầng bặc, có hiệu quả. 

 Phần lớn các đô thị đã khẳng định được vai trò, vị thế, tầm quan trọng
của mình trong tổng thể cấu trúc của mạng lưới. 

 Mô hình này, cho phép tập trung nguồn lực vào khu vực có tiềm năng
nhất phát triển trở thành đầu tàu kinh tế cả nước; đồng thời tạo điều kiện
để các đô thị trong 6 vùng miền cơ hội phát triển.

3. Mô hình phát triển đô thị

 Hình thành các cực, các vùng đô thị hoá động 
lực, các hành lang tăng trưởng chủ đạo 

 Các đô thị trung tâm các cấp được phân bố 
hợp lý trên 6 vùng kinh tế xã hội. Trong đó mỗi 
vùng có các khu vực đô thị hóa tập trung cao, 
các cực động lực, các hành lang phát triển chủ 
đạo theo định hướng đã được đề xuất.

 Các hành lang tăng trưởng chủ đạo đã đóng 
vai trò quan trọng trong kết nối không gian các 
vùng, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực 
chủ đạo và thứ cấp…tạo nên bộ khung xương 
sống, huyết mạch chính của quốc

 Các chuỗi và chùm đô thị được hình thành và 
bố trí hợp lý tại các vùng, bước đầu tạo mối 
liên kết, phối hợp, chia sẻ chức năng trong mỗi 
vùng, gắn phát triển kinh tế - xã hội với bảo 
đảm an ninh quốc phòng.
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Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện
 Thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc 

hoàn thiện thể chế, cải cách hành chính 
nhằm cải thiện môi trường kinh doanh tạo 
động lực phát triển kinh tế xã hội, trong thời 
gian vừa qua các Bộ ngành đã tham mưu 
xây dựng để Chính phủ trình Quốc hội ban 
hành hệ thống các Luật và các văn bản 
hướng dẫn.

 Nhiều chương trình, đề án quốc gia được 
ban hành thực hiện các mục tiêu quốc gia

 Bộ Xây dựng đã tham mưu trình Chính phủ, 
Quốc hội ban hành những VBQPPL, chương 
trình, đề án, dự án trực tiếp liên quan đến 
công tác quản lý phát triển đô thị

4. Pháp luật về quy hoạch phát triển đô thị

 Luật Quy hoạch đô thị
 Luật Xây dựng
 Luật Đất đai
 Luật Kinh doanh bất động
sản
 Luật Nhà ở
 Luật Đầu tư
 Luật Ngân sách

 …..

 Luật Quản lý và phát triển
đô thị (đang nghiên cứu)

 Công tác tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng 
vùng tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, 
quy hoạch chi tiết, quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã 
được các cấp các ngành quan tâm tổ chức thực hiện và 
đạt được nhiều kết quả tích cực. 

 Việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch và quản 
lý xây dựng theo quy hoạch được áp dụng thống nhất trên 
cả nước và ngày càng đi vào nề nếp. 

4. Qui hoạch đô thị
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 Các địa phương đã chú trọng công tác rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung các quy hoạch đô thị và đẩy nhanh tốc 
độ lập quy hoạch trên địa bàn, đặc biệt là tại các đô thị 
lớn, các khu vực có lợi thế và nhu cầu phát triển. 

 Chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, qui hoạch 
đô thị đang dần được nâng cao trên cơ sở từng bước 
đổi mới phương pháp lập qui hoạch theo hướng tích 
hợp, đa ngành, có tính chiến lược. Qui hoạch đô thị 
bước đầu có tầm nhìn và tính khả thi cao hơn.

 Quy hoạch đô thị được phê duyệt đã trở thành một trong 
những công cụ hữu hiệu trong công tác quản lý đầu tư 
xây dựng, phát triển đô thị.

4. Qui hoạch đô thị

5. Phát triển hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường

 Hạ tầng giao thông đô thị đã được tập trung nhiều nguồn lực 
để đầu tư phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông đô 
thị, nhất là tại các đô thị lớn.

 Tỷ lệ dân đô thị được cung cấp nước sạch tăng từ 76% năm 
2010 lên 90% năm 2020; tỷ lệ thất thoát thất thu nước sạch 
còn khoảng 21,5%; tỷ lệ thất thoát chỉ còn khoảng dưới 12%. 
Chương trình chống thất thoát, thất thu nước sạch đã được 
triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao năng lực 
trong quản lý, vận hành hệ thống cấp nước. 
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5. Phát triển hạ tầng đô thị và bảo vệ môi trường

 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý năm 
2015 đạt 85% và dự kiến năm 2020 đạt 87,5%

 Thoát nước và xử lý nước thải được đầu tư. Đến năm 2019 
cả nước có khoảng 46 nhà máy xử lý nước thải đô thị tập 
trung đi vào vận hành với tổng công suất thiết kế trên 
960.000 m3/ngđ (tăng khoảng 36 nhà máy xử lý nước thải 
đô thị so với năm 2012). 

 Hệ thống chiếu sáng đô thị đã được các đô thị chú ý phát 
triển, cơ bản đáp ứng được các hoạt động của đô thị. Tại 
các đô thị lớn, hệ thống chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm năng 
lượng đang được đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng, 
chiếu sáng cảnh quan cũng đã được chú ý góp phần nâng 
cao mỹ quan đô thị vào ban đêm.

6. Thị trường bất động sản và nhà ở đô thị 

 Nhiều dự án nhà ở, khu đô thị mới, các công trình sản xuất, 
kinh doanh, thương mại, dịch vụ với hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ đã được hình thành làm thay 
đổi bộ mặt đô thị, góp phần chuyển dịch cơ cấu, thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội; 

 Từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở, nâng cao điều kiện 
sống của các tầng lớp dân cư, góp phần bảo đảm an sinh 
xã hội và ổn định kinh tế vĩ mô.

 Số lượng các dự án bất động sản được đầu tư xây dựng 
tăng liên tục, nhiều dự án có diện tích đất lên đến hàng vài 
trăm ha, tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng đã được triển 
khai xây dựng. 
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6. Thị trường bất động sản và nhà ở đô thị 

 Các loại hình sản phẩm bất động sản cũng ngày càng được 
mở rộng, không chỉ là thị trường nhà ở mà có cả thị trường 
quyền sử dụng đất, thị trường văn phòng cho thuê, thị 
trường bất động sản du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp, 
tín dụng bất động sản... 

 Thị trường bất động sản trong thời gian qua đã có bước 
phát triển quan trọng cả về quy mô, sản phẩm, huy động 
nguồn lực, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và năng 
lực các chủ thể, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh 
thuận lợi. 

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, BẤT CẬP 

 Chất lượng đô thị hóa chưa cao, chưa thể hiện đúng vai trò tạo động lực tăng 
trưởng kinh tế cho từng vùng và quốc gia. Năng lực cạnh tranh của đô thị còn 
thấp. Khả năng huy động các nguồn lực khác còn hạn chế, mức độ tăng 
trưởng kinh tế ở các đô thị trung bình và nhỏ không cao, chưa tạo được động 
lực phát triển cho bản thân đô thị và các khu vực xung quanh.

 Hệ thống hạ tầng chưa tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế, chưa đáp 
ứng nhu cầu sử dụng của người dân và các hoạt động kinh tế. Tình trạng ách 
tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường diễn ra phổ biến…Hệ thống các 
công trình hạ tầng xã hội như ý tê, giáo dục, văn hóa, công viên cây xanh, sân 
chơi cho người dân còn thiếu, tỉ lệ đạt thấp so với qui chuẩn. 

 Việc lập quy hoạch đô thị chưa đồng bộ theo quy định, chất lượng đồ án quy 
hoạch chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Việc triển khai thực hiện quy hoạch, nhất 
là xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn chậm và thiếu đồng bộ giữa các chuyên 
ngành, dẫn đến việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật 
đô thị, hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ và nhu cầu phát triển.

 Việc triển khai đầu tư phát triển đô thị còn dàn trải gây lãng phí đất đai và 
nguồn lực. Các khu vực đô thị hiện hữuchậm được cải tạo, chỉnh trang; thiếu 
sự quan tâm toàn diện đến công tác bảo tồn di sản.
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II. MỘT SỐ TỒN TẠI, BẤT CẬP 

 Chưa huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là từ đất đô 
thị, từ khu vực tư nhân để đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, nhà ở, 
công trình phúc lợi công cộng. 

 Việc tạo nguồn lực cho công tác nâng cấp, cải tạo đô thị còn thực 
hiện chậm và thiếu cơ chế thúc đẩy. Một số quy định về thuế tài sản, 
thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển 
nhượng bất động sản… còn nhiều bất cập dẫn tới chưa khai thác 
hiệu quả nguồn lực từ đất đai đô thị.

 Năng lực, tư duy và trình độ quản lý đô thị chưa theo kịp tốc độ đô thị 
hóa. Năng lực của các cán bộ chuyên môn và cán bộ quản lý về quy 
hoạch và quản lý đô thị ở địa phương chưa đáp ứng nhu cầu: thiếu 
kỹ năng và kiến thức về quy hoạch đô thị chiến lược. 

 Khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng của các đô 
thị chưa cao. Việc thực hiện các cam kết của quốc gia về cắt giảm khí 
phát thải khí nhà kính khó khăn; xu hướng phát triển đô thị theo 
hướng tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững chưa được chủ động 
lồng ghép vào quá trình phát triển đô thị. 

 Chưa xây dựng được mô hình chính quyền đô thị phù 
hợp, thống nhất trong cả nước. Việc phân cấp, phân 
quyền cho chính quyền đô thị còn hạn chế...  ảnh 
hưởng đến chất lượng quản lý phát triển đô thị trong 
quá trình đô thị hóa.

 Chưa phân biệt giữa chính quyền đô thị với chính quyền 
nông thôn.

 Chính quyền đô thị: 3 cấp chính quyền địa phương (gồm 
HĐND và UBND) ở thành phố trực thuộc Trung ương, 
thành phố thuộc tỉnh và thị xã, thị trấn thuộc tỉnh. 

 Năng lực quản lý, tổ chức thực hiện quy hoạch của các 
cấp chính quyền địa phương đã được nâng lên nhưng 
chưa đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển. 

Bất cập trong mô hình chính quyền đô thị
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III. BỐI CẢNH VÀ XU HƯỚNG

 Thế giới đang trải qua quá trình 
đô thị hóa nhanh 

 2007: dân số đô thị toàn cầu 
3,35 tỷ - 50,1% dân số thế giới  

 2030 dân số đô thị sẽ là 5 tỷ 
người - 61% dân số thế giới

 Đô thị hoá đang và sẽ diễn ra 
nhanh nhất ở các nước đang 
phát triển: Tốc độ trung bình là 
2,3% mỗi năm trong giai đoạn 
2000-2030. 

  tỷ lệ dân số đô thị của các 
nước đang phát triển từ 42% 
năm 2003 tăng lên 57% năm 
2030.  

III. BỐI CẢNH VÀ XU HƯỚNG
 Xu hướng hiện nay các đô thị trong khu vực liên kết thành một mạng lưới đô thị 

xuyên quốc gia và hình thành những đô thị cực lớn đang có những ảnh hưởng 
không nhỏ đến việc xây dựng các định hướng chiến lược phát triển hệ thống đô 
thị Việt Nam. Để có được vị thế trong hệ thống này, các đô thị Việt Nam cần phải 
nâng cao sức cạnh tranh, tạo dựng môi trường kinh tế, nguồn vốn xã hội và chất 
lượng cuộc sống tốt hơn cho đô thị. 

 Kinh tế tri thức, kinh tế số, cách mạng khoa học và công nghệ tiếp tục phát triển 
với trình độ ngày càng cao (CMCN 4.0), tạo động lực phát triển đô thị. 

 Các vấn đề: bảo vệ môi trường, bùng nổ dân số đô thị, an toàn lương thực, xoá 
đói giảm nghèo, khí hậu nóng lên hay mực nước biển dâng cao đã trở thành vấn 
đề toàn cầu đang được cả thế giới quan tâm hợp tác cùng giải quyết. 

 Phát triển bền vững trở thành xu thế bao trùm; chương trình nghị sự về phát triển
bền vững (SDGs) đến năm 2030 có ảnh hưởng rất lớn đến phương thức tăng
trưởng và hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trên thế giới trong giai đoạn 10 
năm tới.

 Sự xuất hiện các mô hình mới trong phát triển đô thị như đô thị thích ứng với biến
đổi khi hậu, tăng trưởng xanh, thông minh,…là xu hướng tất yếu, khách quan, đòi
hỏi mỗi quốc gia cần có nhận thức đúng, sự lựa chọn thông minh để thúc đẩy quá
trình đô thị hóa nhanh có chất lượng và bền vững.
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MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA LIÊN 
HỢP QUỐC

 193 quốc gia (trong đó có Việt Nam) đã thông qua 
Chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển đển 
năm 2030 với 17 mục tiêu phát triển bền vững 
(SDG) như một lộ trình để chấm dứt đói nghèo, 
chống bất bình đằng và chống biến đổi khí hậu 
trong 15 năm tới

 Mục tiêu số 11: THÀNH PHỐ VÀ CỘNG ĐỒNG 
BỀN VỮNG“Làm cho các thành phố và khu vực 
sinh sống của con người trở nên toàn diện, an 
toàn, linh động và bền vững”

 Theo đó làm rõ các lĩnh vực, mục tiêu cụ thể cần 
đạt được về vấn đề như: nhà ở, dịch vụ cơ bản, 
giá cả; hệ thống giao thông; quy hoạch và quản 
lý; di sản; thiên tai; không gian công cộng, không 
gian xanh; kinh tế và môi trường; hòa nhập, thích 
ứng; hợp tác và hỗ trợ

MỤC TIÊU VÀ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CỦA VIỆT NAM

 1991: Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia giai đoạn 1991-2000.
 1993: Luật bảo vệ môi trường. Sửa đổi 1998. Đang sửa đổi 2004.
 1998: Nghị quyết của Bộ chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, 

HĐH.
 2000: Chính phủ quyết định soạn thảo Chương trình nghị sự 21 quốc gia.
 2004: Định hướng chiến lược về phát triển bền vững trên cơ sở Chương trình 

nghị sự 21 quốc gia
 Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Quyết 

định số 622/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện 
Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững

 Mục tiêu 11. Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm 
bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động 
theo vùng

 Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình, đề án cấp quốc gia 
góp phần hướng tới mục tiêu phát triển bền vững như: kế hoạch hành động 
quốc gia tăng trưởng xanh, chương trình mục tiêu quốc gia về biến đổi khí 
hậu…
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IV. CÁC ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP
1. Hoàn thiện thể chế, chính sách và hệ thống văn bản pháp luật về phát triển đô thị
2. Phát triển hệ thống đô thị quốc gia đồng bộ về mạng lưới và chất lượng đô thị
3. Đổi mới tư duy và phương pháp lập quy hoạch đô thị và đầu tư xây dựng đô thị
4. Nâng cao năng lực thích ứng với BĐKH của đô thị
5. Đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh; đẩy mạnh phát triển nhà ở 
xã hội, nhà ở thương mại giá thấp
6. Đổi mới mô hình phát triển đô thị, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sáng tạo của 
các đô thị gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế
7. Đa dạng hóa và khai thác sử dụng hiệu quả nguồn lực phát triển đô thị
8. Hoàn chỉnh mô hình chính quyền đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý phát triển đô thị

Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính quyền đô thị

 Học tập kinh nghiệm quốc tế;
 Đánh giá kỹ mô hình tổ chức và chất lượng hoạt động của chính quyền 

địa phương;
 Nghiên cứu đề xuất mô hình chính quyền đô thị phù hợp, bảo đảm 

phân định đúng chức năng, trách nhiệm, thẩm quyền, sát thực tế, hiệu 
lực, hiệu quả. 

 Chuyển đổi cách tiếp cận từ "quản lý nhà nước" sang "quản trị địa 
phương“.

 Chú trọng đến tính tự quản của chính quyền địa phương và huy động 
sự tham gia của nhiều chủ thể vào quản lý các công việc của cộng 
đồng. 
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Đề xuất giải pháp hoàn thiện chính quyền đô thị

 Tăng cường quyền tự chủ của chính quyền địa phương thông qua đẩy 
mạnh phân cấp và tăng cường sự tham gia của các chủ thể vào quản 
trị địa phương.

 Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cấp chính 
quyền địa phương;

 Kết hợp chặt chẽ giữa quản lý theo ngành và theo lãnh thổ đối với các 
đối tượng quản lý trên địa bàn trên những nguyên tắc nhất định;

 Đảm bảo quyền của mỗi cấp chính quyền địa phương trong việc quyết 
định tài chính - ngân sách và về tổ chức - cán bộ;

 Quyền tự chủ, tự quản các chính quyền địa phương đặt trong sự quản 
lý thống nhất của Trung ương về thể chế, chính sách vĩ mô.

 Tăng cường sự tham gia của các chủ thể (tổ chức XHCT, hội đoàn, hội 
nghề nghiệp, cộng đồng dân cư) vào quản trị địa phương: dân chủ trực 
tiếp, dân chủ gián tiếp.

V. KẾT LUẬN

 Quá trình đô thi ̣ hóa giai đoạn 2011-2020 diễn ra phù hợp với
qui luật, các đô thị từng bước khẳng định vai trò, góp phần thúc
đẩy quá trình CNH - HĐH đất nước; là một trong những nhân
tố động lực quyết định thành công việc chuyển dịch cơ cấu, 
chuyển đổi mô hình, nâng cao năng suất lao động, khả năng
cạnh tranh của các vùng và cả nước; góp phần giải quyết các
vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn. 

 Để thực hiện thành công mục tiêu đến đưa Việt Nam cơ bản
trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, việc đánh giá
quá trình đô thị hóa và đề xuất Định hướng giải pháp là cần
thiết, làm tiền đề tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược phát
triển đô thị bền vững trong giai đoạn 2021-2030
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !
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MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THAO HƯỚNG GIAO THÔNG (TOD) 
PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM 

                                                                 PGS.TS. Vũ Thị Vinh
Nguyên Tổng thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam

Đặt vấn đề 

Kết cấu Hạ tầng kỹ thuật đô thị nói chung và hệ thống giao thông nói riêng có vai trò rất 
quan trọng để phục vụ cho sự phát triển của đô thị. Nó đòi hỏi nguồn kinh phí đầu tư xây dựng 
lớn và quỹ đất xây dựng cũng rất nhiều, vì vậy công tác quy hoạch cần được xem xét ngay từ 
đầu, nếu không đáp ứng sẽ là những khó khăn cản trở trong quá trình phát triển đô thị. 

Trong cơ cấu quy hoạch xây dựng đô thị, đất dành để xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
thường chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng diện tích đất xây dựng đô thị. Theo Quy chuẩn 
, Tiêu chuản Xây dựng Việt Nam diện tích đất dành cho xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật ước 
tính tối thiểu chiếm khoảng từ 30-35% diện tích đất đô thị. Trong đó: Diện tích đất dành cho 
giao thông bao gồm giao thông đầu mối, mạng lưới đường phố, giao thông tĩnh cần đảm bảo từ 
20%-25% đất xây dựng đô thị.Rõ ràng cần một nguồn tài nguyên đất khá lớn để phát triển hệ 
thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị. Do vậy lồng ghép giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch 
sử dụng đất là một nội dung quan trọng trong quản lý giao thông đô thị.

Trong cuộc sống hàng ngày, người dân đô thị phải thực hiện nhiều chuyến đi khác nhau 
với nhiều mục đích khác nhau, bằng những phương thức khác nhau như đi bộ, đi xe đạp, sử 
dụng giao thông công cộng và cả phương tiện cá nhân như xe máy, xe con. Lựa chọn phương 
thức giao thông như thế nào khi đi lại, để không bị lệ thuộc vào  phương tiện cá nhân, một tác 
nhân cơ bản của vấn đề ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường là bài toán 
mà chúng ta cần giải đáp. Mô hình lồng ghép quy hoạch giao thông, sử dụng đất chính là giải 
pháp hướng tới việc cung cấp một sự lựa chọn phương thức giao thông mà theo đó môi trường 
đô thị được cải thiện, khả năng tiếp cận các mục tiêu sử dụng đa dạng hơn, 

Quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch giao thông 

Quy hoạch Sử dụng đất và Quy hoạch giao thông là hai nhân tố chính có sự ảnh hưởng, 
tương tác qua lại với nhau trong quá trình quy hoạch phát triển đô thị. 

Để thỏa mãn yêu cầu giao thông tương lai của đô thị không thể bằng cách tăng số lượng 
đường sá để đáp ứng yêu cầu lưu thông của phương tiện giao thông cá nhân, vì chi phí kinh tế, 
đất đai, và tác động xấu đến môi trường sẽ rất lớn. Giải pháp định hướng phát triển giao thông 
phải là:

- Mở rộng mạng lưới giao thông công cộng (đặc biệt là giao thông công cộng sức chở lớn, 
tốc độ cao UMRT) 

- Tăng cường chất lượng phục vụ của giao thông công cộng 

- Tăng cường tính thuận tiện cho người đi bộ và đi xe đạp
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-  Đưa ra chính sách khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng

- Công tác đầu tư xây dựng và phát triển các phương tiện giao thông công cộng phải đúng 
quy mô và phù hợp với nhu cầu phát triển.

Hình 1. Mối quan hệ giữa quy hoạch giao thông và quy hoạch sử dụng đất

Quy hoạch sử dụng đất phải quan tâm tới điều kiện để người dân tiếp cận dễ dàng, nhanh 
chóng với giao thông công cộng để họ có cơ hội từ bỏ phương tiện giao thông cá nhân. Lúc đó, 
những cố gắng nhằm giảm sự ùn tắc giao thông, giảm ô nhiễm môi trường, giảm tiêu thụ nhiên 
liệu, sẽ phát huy hiệu quả. Một trong các giải pháp hiệu quả chính là phát triển đô thị theo định 
hướng giao thông .

Phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD)

Hình 2. Khu vực TOD của nhà ga đường sắt

TOD là gì? 

TOD là viết tắt của Transit Oriented Development (Phát triển theo định hướng giao 
thông). Theo nghĩa hẹp, TOD có nghĩa là việc phát triển một khu vực có mật độ dân cư cao, đa 
chức năng trên quy mô nhỏ xung quanh các nhà ga giao thông công cộng để khuyến khích việc 
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sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhằm mục đích cố gắng hạn chế việc sử dụng xe 
hơi cá nhân. Theo nghĩa rộng, TOD là việc đưa ra nhiều giải pháp để khuyến khích phát triển 
sử dụng các phương tiện công cộng và làm cho công tác sử dụng đất hiệu quả hơn. Vì vậy hiện 
nay TOD cũng còn được gọi là Phát triển theo định hướng giao thông công công 

Ở Nhật Bản, TOD tập trung vào “việc phát triển các khu vực xung quanh các nhà ga 
đường sắt ở những thành phố lớn”. Nó cũng được xem là việc phát triển “những khu vực ngoại 
ô nhằm kéo dân cư ra khỏi “ khu trung tâm của những thành phố lớn “.

Những yêu cầu khi tổ chức TOD

- Diễn ra trong vòng ½ dặm (0,8km) quanh trạm dừng giao thông công cộng như vậy cũng 
phù hợp với quãng đường đi bộ của người dân.

- Được kết nối với mạng lưới đường bằng đi bộ hay đi xe đạp 

- Khu vực được tổ chức theo hình thức hỗn hợp bao gồm: công trình thương mại, của hàng 
bán lẻ, các trung tâm văn phòng, các loại hình nhà ở 

- Có mật độ dân số thích hợp với khu vực đó  (gần trạm đỗ giao thông công cộng bố trí 
nhà cao tầng, xa dần thì tổ chức nhà thấp tầng )

- Có cách xử lý đậu xe thích hợp 

Ứng dụng mô hình TOD trong phát triển đô thị tại Việt Nam:

Hiện nay tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng các 
tuyến đường  sắt đô thị. Thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch,  sẽ có 8 tuyến metro và 3 
tuyến xe điện cùng với 6 tuyến buýt nhanh (BRT) và hơn 200 tuyến xe buýt khác để xây dựng 
một hệ thống giao thông tích hợp. Thủ đô Hà Nội theo quy hoạch  có 9 tuyến đường sắt đô thị 
và 8 tuyến đường xe buýt nhanh. Đây sẽ là cơ sở để thực hiện quy hoạch tốt theo mô hình TOD

  
Tại Hà Nội, cách đây 100 năm đã triển khai mô hình “Nhượng quyền phát triển - TDR”. 

Nhà đầu tư xe điện Hà Nội được TP bán đất rẻ hai bên đường. Sau đó nhà đầu tư bán giá cao 
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sau khi có đường xe điện chạy qua, số tiền chênh lệch được dùng bù lại để chi phí đầu tư 40km 
đường ray chạy về 6 hướng. Đường đi tới đâu, phố xá hai bên hình thành tới đó. 

Hà Nội đang triển khai xây dựng các tuyến đường sắt đô thị. Cùng với việc học hỏi kinh 
nghiệm phát triển đô thị theo mô hình TOD tại một số nước trên thế giới và từ mô hình hệ thống 
tàu điện đã có từ xưa sẽ là cơ hội tốt để TP cải tạo cảnh quan đô thị, “tái cấu trúc đô thị” dọc 
theo hành lang của các tuyến giao thông khối lượng lớn.

Tính đến tháng 12.2020, cả nước có tổng cộng 862 đô thị đã được công nhận bao gồm 
2 đô thị loại đặc biệt trực thuộc trung ương là thành phố Hà Nội và TP.HCM; 3 đô thị loại I 
trực thuộc trung ương là thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; 19 thành phố là đô thị loại 
I, 31 thành phố là đô thị loại II và 48 đô thị loại III (gồm: 29 thành phố và 19 thị xã) là thành 
phố trung tâm cấp vùng và cấp tỉnh; 88 đô thị loại IV và 671 đô thị loại V. Nghiên cứu về mô 
hình TOD  ngoài 2 thành phố  loại đặc biệt thì 3 thành phố trực thuộc Trung ương và 50 thành 
phố loại I và loại II cũng cần phải tính tới và có các định hướng cho sự phát triển theo mô 
hình TOD  bởi vì các đô thị  sẽ ngày càng phát triển  và xu thế mở rộng mạng lưới giao thông 
công cộng sẽ là một nhu cầu của đô thị, Để kết nối với các tuyến GTCC và giảm bót phương 
tiện giao thông cá nhân như xe máy, xe ô tô đòi hỏi các đô thị phải tổ chức tốt đường đi bộ và 
đường xe đạp, Như vậy ngay từ bây giờ trong quy hoạch hệ thống giao thông của các đô thị 
cần phải tiến hành thiết kế và tổ chức các tuyến đường đi bộ,đi xe đạp để kết nối tốt với các 
tuyến giao thông công cộng.

Kết luận 

Ở Việt Nam, việc xây dựng các tuyến đường sắt đô thị đã bắt đầu được thực hiện ở Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Trong tương lai, có thể kỳ vọng hướng đến khả năng phát triển 
đô thị đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị. Trong việc thực hiện theo mô hình TOD đòi hỏi 
phải có sự phối hợp của chính quyền đô thị, doanh nghiệp và người dân . Đối với chính quyền 
đô thị cần có những định hướng dài hạn về tổ chức hệ thống giao thông công cộng và tổ chức 
tốt mạng lưới đường đi bộ và xe đạp để người dân thuận lợi trong việc kết nối từ nhà đến tuyến 
giao thông công công cộng thông qua các tuyến đường đi bộ, xe đạp, đồng thời huy động tốt vai 
trò trách nhiệm của các doanh nghiệp đóng góp trong xây dựng đô thị. Để có thể hiện thực hóa ý 
tưởng phát triển theo định hướng giao thông công cộng (TOD), cần phải có sự hợp tác chặt chẽ 
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giữa nhà nước và tư nhân. Việc thiết lập khung cơ chế để thực hiện chiến lược đó cũng hết sức 
quan trọng. Cần phân rõ trách nhiệm của nhà nước  và tư nhân , cũng như có cơ chế đãi ngộ tích 
cực nếu tư nhân đóng góp, cống hiến cho các mục đích công cộng. Đối với người dân cần nhận 
thức đầy đủ về sự tham gia giao thông đô thị trong đó giao thông công cộng là then chốt hạn chế 
đi lại bằng phương tiện giao thông cá nhân mới có thể giải quyết bài toán tắc nghẽn giao thông.
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QUẢNG NINH – KINH NGHIỆM XÂY DỰNG NGUỒN LỰC  
CHO PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Ông Cao Tường Huy
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

I. KHÁI QUÁT VỀ TỈNH QUẢNG NINH

Quảng Ninh là nằm ở phía Đông Bắc tổ quốc (là tỉnh duy nhất trong cả nước có đường 
biên giới trên đất liền và trên biển với nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), nằm trong tam 
giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; có vị trí địa chính trị, kinh tế, đối ngoại và đặc 
biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Quảng Ninh có diện tích trên 12.000 km2, bao gồm 
6.178km2 đất liền và trên 6.100km2 mặt biển, 80% diện tích đất của tỉnh là đất đồi núi với bề 
rộng 195km từ Đông sang Tây và trải dài 102 km từ Bắc xuống Nam. Tỉnh Quảng Ninh có 13 
đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 04 thành phố (Hạ Long, Uông Bí, Cẩm Phả, Móng Cái), 02 
thị xã (Quảng Yên và Đông Triều) và 07 huyện (trong đó có 02 huyện đảo), với tổng số 177 
xã, phường, thị trấn; có 05 khu kinh tế1; dân số khoảng 1,35 triệu người với 22 dân tộc anh em.

Quảng Ninh là một trong 05 địa phương có tỷ lệ đô thị hóa cao nhất cả nước với tỷ lệ đô 
thị hóa toàn tỉnh tăng từ 55,53% (năm 2011) đến nay đạt khoảng 67,5% (bình quân cả nước đạt 
khoảng 40,5% và vùng Đồng bằng sông Hồng  41,3%2); các đô thị phát triển nhanh, có quy mô 
lớn chủ yếu phân bố tập trung tại khu vực ven biển, bám trục Quốc lộ 18A, gắn với các khu vực 
phát triển khu du lịch, dịch vụ, công nghiệp, cửa khẩu... Trong đó, thành phố Hạ Long là trung 
tâm chính trị - hành chính - kinh tế - văn hóa của tỉnh Quảng Ninh, nơi có Di sản thế giới Vịnh 
Hạ Long. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Quảng Ninh cũng phải đối diện với không ít thách 
thức. Từ lý luận và thực tiễn, tỉnh đã nhận diện ra những mâu thuẫn, thách thức trong quản lý, 
khai thác, sử dụng các nguồn lực, đó là (1) Giữa nhu cầu giải phóng các nguồn lực, phát huy 
các tiềm năng thế mạnh và không gian phát triển rộng lớn với sự trói buộc của thể chế cơ chế, 
chính sách hạn hẹp; (2) Giữa khai thác than, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, 
phát triển công nghiệp nặng xung đột với phát triển du lịch, dịch vụ trên cùng một địa bàn; (3) 
Giữa đổi mới hệ thống chính trị chưa tương xứng phù hợp với đổi mới kinh tế và tình hình thực 
tiễn đang diễn ra; (4) Giữa vừa phát triển kinh tế vừa góp phần bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn 
vẹn lãnh thổ khu vực biên giới; (5) Giữa phát triển bền vững trước những tác động tiêu cực của 
biến đổi khí hậu, an ninh phi truyền thống; (6) Giữa đẩy mạnh công nghiệp hóa, đô thị hóa với 
phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái; giữa tăng trưởng kinh 
tế nhanh đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Từ đó, Quảng Ninh xác định triết lý phát triển đó là tích cực chuyển đổi phương thức phát 

1  Trong đó: 02 khu kinh tế ven biển và 03 khu kinh tế cửa khẩu: Khu Kinh tế ven biển Vân Đồn, Khu Kinh tế ven 
biển Quảng Yên, Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái; Khu kinh tế cửa khẩu Hoành Mô - Đồng Văn; Khu kinh tế cửa 
khẩu Bắc Phong Sinh
2 Sau thành phố Đà Nẵng 87,26%; Bình Dương 82%; thành phố Hồ Chí Minh 80%; Cần Thơ 71,5%;
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triển theo hướng bền vững dựa vào 3 trụ cột: Thiên nhiên, con người, văn hóa kết hợp với xu thế 
hòa bình, hợp tác và hội nhập và cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; trên cơ sở đó đổi 
mới hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại; bảo đảm phát triển bền vững dựa 
vào lợi thế khác biệt về dịch vụ, du lịch, văn hóa, công nghiệp giải trí và công nghiệp sáng tạo; 
đồng thời, Quảng Ninh cũng xác định 6 quan điểm phát triển là: (1) Phát triển dựa vào nguồn 
lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản, lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng, 
đột phá. (2) Lấy phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh làm mục đích. (3) Lấy đổi 
mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, phát triển kinh tế xanh, nhu cầu thị trường, các 
ngành mới nổi và tăng năng suất lao động làm định hướng. (4) Lấy phát triển hạ tầng, cải cách 
hành chính đồng bộ, hiện đại làm nền tảng. (5) Lấy giáo dục đào tạo, thu hút nguồn nhân lực 
chất lượng cao, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ làm động lực. (6) Lấy phát triển văn 
hóa, xây dựng văn minh sinh thái, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường làm trọng điểm.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương và phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần 
năng động, sáng tạo của địa phương; trên nền tảng các giá trị tốt đẹp và những nền tảng được 
tạo dựng qua nhiều thế hệ; Đảng bộ tỉnh các khóa XIII, XIV, XV đã kế thừa, đổi mới và phát 
triển; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất; phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, 
tự cường, khát vọng vươn lên; khơi dậy mọi tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực nội sinh lực; tích 
cực chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”, thực hiện thành công ba đột phá 
chiến lược, đưa Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp 
theo hướng hiện đại, trung tâm du lịch quốc tế, một cực tăng trưởng kinh tế toàn diện của phía 
Bắc với nhiều dấu ấn nổi bật. 

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Quy mô, tốc độ đô thị hóa của tỉnh: Năm 2011, tỉnh có 14 đơn vị hành chính với 15 đô 
thị; 03 thành phố, 02 thị xã, trong đó: 01 đô thị loại II (TP Hạ Long), 02 đô thị loại III (TP Cẩm 
Phả, Móng Cái), 02 đô thị loại IV (TP Uông Bí, TX Quảng Yên) và 10 đô thị loại V (thị trấn 
Đông Triều, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều; thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ; thị trấn Cái 
Rồng, huyện Vân Đồn; thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô; thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên; thị trấn 
Đầm Hà, huyện Đầm Hà; thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ; thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà; 
thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu), với diện tích tự nhiên khoảng 610.235 ha, dân số khoảng 
1,173 triệu người tỷ lệ đô thị hóa khoảng 55,53%. Đến nay, tỉnh có 13 đô thị, 04 thành phố, 02 
thị xã, trong đó: 01 đô thị loại I trực thuộc tỉnh (Thành phố Hạ Long); 03 đô thị loại II (các thành 
phố: Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí); 02 thị xã là đô thị loại III (các thị xã: Quảng Yên, Đông 
Triều), 03 đô thị được công nhận là loại IV (Vân Đồn, Tiên Yên, Quảng Hà), 04 thị trấn đã được 
công nhận là đô thị loại V (Ba Chẽ, Bình Liêu, Đầm Hà và Cô Tô) và có 05 khu kinh tế (khu 
kinh tế ven biển Quảng Yên, Khu kinh tế Vân Đồn và 03 khu kinh tế cửa khẩu: Khu kinh tế cửa 
khẩu Móng Cái, Khu kinh tế cửa khẩu Bắc Phong Sinh và Khu ; trong đó KKT Vân Đồn; khu 
kinh tế ven biển Quảng Yên); dân số năm 2021 khoảng 1,35 triệu người; dân số đô thị khoảng 
945 ngàn người; tỷ lệ đô thị hóa đạt 67,5%; các đô thị Quảng Ninh có các đặc trưng, tính chất 
riêng, đã và đang đóng góp to lớn cho tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh; 

2. Kinh tế liên tục tăng trưởng cao và ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm 2011 - 
2015 là 9,2%, giai đoạn 2016 - 2020 đạt 10,7%, đều cao hơn so với bình quân chung cả nước. 
Năm 2021 trong bối cảnh cực kỳ khó khăn do đại dịch COVID-19, Quảng Ninh đã nâng cao 



664

HỘI NGHỊ ĐÔ THỊ TOÀN QUỐC 2022

năng lực quản trị xã hội, quản lý nhà nước, quản trị địa phương, năng lực thích ứng với sự thay 
đổi, giữ vững đà tăng trưởng GRDP trên hai con số, đạt 10,28%, tiếp tục phát huy vai trò lan 
tỏa của trục động lực phát triển kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để đẩy nhanh sự phát 
triển kinh tế vùng. 9 tháng đầu năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 10,12%, mục 
tiêu phấn đấu cả năm 2022 tăng trưởng 2 con số.

3. Chất lượng tăng trưởng được cải thiện đáng kể; quy mô, tiềm lực của nền kinh tế tăng 
lên rõ rệt, đến năm 2021 quy mô GRDP đạt 238.186 tỷ đồng, gấp gấp 4,3 lần năm 2010, gấp 
2,09 lần năm 2015, tăng 10% so với năm 2020; đứng thứ 3 vùng Đồng bằng Sông Hồng (sau 
Hà Nội, Hải Phòng), đóng góp 9,3% vào tổng quy mô nền kinh tế của Vùng; chỉ số hiệu quả 
sử dụng vốn đầu tư (chỉ số ICOR) giảm từ 7,39 năm 2010, giảm xuống 6,7 năm 2015 và giảm 
xuống 5,4 năm 2021. 

4. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo phướng thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”; tăng 
tỷ trọng khu vực dịch vụ, giảm dần khu vực công nghiệp và nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy 
sản, đến năm 2021: Khu vực nông ngiệp, lâm nghiệp, thủy sản giảm từ 7,9% năm 2010 xuống 
còn 5,5% năm 2021 (giảm 2,4%); Khu vực Công nghiệp - Xây dựng từ 51,7% năm 2010 lên 
52,9% năm 2021 (tăng 1,2%); tỷ trọng đóng góp ngành khai khoáng trong GRDP giảm dần còn 
16,9% năm 2021, đóng góp vào thu nội địa của ngành Than mặc dù vẫn chiếm tỷ trọng lớn, 
song có xu hướng giảm dần, tỷ lệ từ 49% năm 2010 xuống còn 37% năm 2021, tỷ trọng ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP tăng dần qua các năm, từ 6,7% năm 2010 tăng lên 
gần 12% năm 2021; Khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng từ 40,4% năm 2010 lên 41,6% 
năm 2021 (tăng 1,2%). 

5. Cơ cấu thu ngân sách chuyển dịch tích cực; thu ngân sách nội địa luôn nằm trong nhóm 
các tỉnh, thành phố có số thu cao nhất cả nước có đóng góp về Trung ương; kỷ cương, kỷ luật tài 
chính - ngân sách được tăng cường; bảo đảm cân đối vững chắc thu, chi ngân sách địa phương. 
Quảng Ninh luôn nằm trong nhóm các tỉnh, thành phố có đóng góp cao nhất vào ngân sách cả 
nước (thu nội địa giai đoạn 2016 - 2020 đứng trong tốp 5/63 tỉnh, thành có số thu cao). Tổng 
thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh cả năm 2021 đạt 52.204 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 
(34.856 tỷ đồng), trong đó: thu nội địa đạt 42.200 tỷ đồng, gấp 2,07 lần năm 2015, tăng 13,6% 
cùng kỳ năm 2020. Thực hiện triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, tăng tỷ lệ chi đầu tư phát triển 
trong tổng chi ngân sách địa phương (chiếm 53%), riêng chi đầu tư phát triển ngân sách cấp 
tỉnh chiếm 65% tổng chi ngân sách tỉnh. 9 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước 
đạt 40.172 tỷ đồng, bằng 76% dự toán cả năm, tăng 19% so với cùng kỳ, trong đó: Thu nội địa 
ước thực hiện 28.555 tỷ đồng, đạt 68% dự toán cả năm, tăng 7% cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 
ước đạt 11.616 tỷ đồng, đạt 95% dự toán cả năm, tăng 61% so cùng kỳ.

6. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, du lịch, 
dịch vụ được đầu tư đồng bộ3, bảo đảm liên thông, tổng thể, hiện đại hóa, với phương châm 
“Lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư” gắn với kiên trì tổ chức lại không gian phát triển “một 
tâm, hai tuyến đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng phát triển” đã thúc đẩy liên kết nội vùng, 
liên kết vùng, phân công và hợp tác lãnh thổ, bảo đảm các tiềm năng, thế mạnh, lợi thế so 

3 Toàn tỉnh có 5.016 km tuyến đường huyện, đường đô thị, đường xã, đường thôn, xóm, tăng 3.016 km so với thời điểm năm 2005 (2.000 
km); Đường tỉnh có 461 km, tăng 228 km so với năm 2005 (233 km); Đường Quốc lộ 480 km, tăng 107 km so với năm 2005; Đường cao 
tốc đã đầu tư hoàn thành gần 85 km đường cao tốc và cao tốc Vân Đồn - Móng Cái với tổng chiều dài trên 80 km vừa khánh thành vào 
ngày 01/9/2022, nâng tổng số lên 176km. 
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sánh từng địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và Vùng đồng bằng sông Hồng 
được phát huy tối đa, bổ sung cho nhau, trong đó Quảng Ninh có một vị trí, vai trò ngày càng 
quan trọng, kiến tạo những hành lang, không gian phát triển mới, được tính toán, cân nhắc 
với kiến tạo cảnh quan - kiến trúc công trình mang dấu ấn bản sắc địa phương để phục vụ 
cho phát triển du lịch tạo ra động lực và nguồn lực phát triển mới và tăng cường năng lực đối 
trọng xuyên biên giới.

7. Môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải thiện nằm trong nhóm đứng đầu 
cả nước; cải cách hành chính có bước đột phá, tạo chuyển biến căn bản, thúc đẩy có hiệu quả 
đầu tư theo hình thức đối tác công - tư, thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách lớn - nguồn 
động lực đột phá mạnh mẽ cho đầu tư phát triển; đồng thời đổi mới cơ chế để khai thông các 
điểm nghẽn, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực theo phương châm nội 
lực là căn bản, ngoại lực là quan trọng, kết hợp chặt chẽ nội lực với ngoại lực tạo ra nguồn 
lực tổng hợp tối ưu; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư ngoài xã hội” nâng cao hiệu 
quả đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP) và xã hội hoá; ngân sách tập trung cho an 
sinh xã hội và các công trình có tính chất động lực lan tỏa đã góp phần rất quan trọng trong 
huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn đầu tư của các dự án 
đầu tư theo phương thức đối tác công - tư trên địa bàn tỉnh (2014-2020) đạt 58.800 tỷ đồng, 
trong đó, vốn nhà nước tham gia chiếm 10%, chủ yếu tập trung cho công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng., tốc độ tăng bình quân 14,5%/năm, trong giai đoạn 2010 - 2020 trung bình 
cứ 01 đồng ngân sách bỏ ra huy động được 8 - 9 đồng vốn ngoài ngân sách tham gia đầu tư 
vào Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020, ước đạt gần 345 ngàn 
tỷ đồng, tăng 1,6 lần so với giai đoạn 2011 - 2015, trong đó vốn ngoài nhà nước giai đoạn 
2016 - 2020 tăng bình quân gần 20%/năm và chiếm hơn 57% cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội 
(giai đoạn 2011-2015 tốc độ tăng bình quân vốn ngoài nhà nước là 5,3%/năm và chỉ chiếm 
35% tổng vốn đầu tư toàn xã hội). Tỷ lệ đô thị hóa đến hết năm 2021 đạt trên 67,5% (nằm 
trong nhóm 5 địa phương cao nhất cả nước).

8. Trong xây dựng và phát triển, tỉnh luôn gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội; 
diện mạo thành thị và nông thôn thay đổi rõ rệt; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân 
tiếp tục được cải thiện và nâng cao, nhất là tại các khu vực đặc biệt khó khăn, nông thôn, miền 
núi, biên giới, biển đảo. GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 176,32 triệu đồng/người, 
gấp 3,7 lần năm 2010, gấp 1,9 lần năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh theo tiêu chí đa chiều bền 
vững đến hết năm 2021 chỉ còn 0,1% (so với năm 2010 là 7,65%; năm 2016 là 3,39%). Hoàn 
thành việc đưa điện lưới quốc gia đến 100% các thôn, bản, vùng cao, biên giới và các đảo có 
dân sinh sống. Toàn tỉnh có 09/13 địa phương cấp huyện, 98/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 
trong đó có 62 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao (43 xã đạt chuẩn nông thôn mới 
nâng cao, 19 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu). Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 87,66%; 
đạt 55 giường bệnh, 14,85 bác sỹ, 2,6 dược sỹ đại học và 23 điều dưỡng trên 01 vạn dân; tỷ lệ 
tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số.

9. Chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, chủ quyền biên giới, 
biển đảo quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ; xây dựng 
biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Tích cực, chủ động xây dựng Quảng 
Ninh trở thành khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh và phòng tuyến hợp tác, 
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cạnh tranh kinh tế quốc tế. Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế được mở rộng và đi vào 
chiều sâu. Vị thế và uy tín của Quảng Ninh được nâng cao.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Để hoàn thành “mục tiêu kép”, tỉnh Quảng Ninh hiện đã và đang tập trung chỉ đạo, thực 
hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

(1) Triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị 
Trung ương 4 (khóa XIII), các kết luận của Trung ương, Bộ chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết 
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các bộ, 
ngành, chủ trương của Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện thành công “mục tiêu kép”. 

(2) Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị Quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của 
Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung hoàn thiện QH tỉnh (giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn 
2050), với định hướng phát triển không gian kế thừa và phát huy các quy hoạch giai đoạn trước 
“một tâm, hai tuyến, đa chiều, hai mũi đột phá, ba vùng động lực); tập trung hoàn thiện và nâng 
cao chất lượng các đồ án QHC, QHPK các đô thị lớn, có tiềm năng (Hạ Long, Quảng Yên, Vân 
Đồn, Móng Cái...);

(3) Kiên trì thực hiện phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Ưu tiên bố trí, 
sử dụng vốn NSNN là vốn mồi để kích thích, khai thác tối đa nguồn vốn của các thành phần 
kinh tế khác, đặc biệt là từ khu vực tư nhân, phát triển hình thức đối tác công - tư, tập trung 
nguồn lực đầu tư phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm 
là hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông, hạ tầng các KKT, 
KCN, hạ tầng cảng biển và dịch vụ cảng biển, phát triển KTXH nhanh và bền vững; 

(4) Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình dự án có tính liên kết cao, các KKT, KCN, hạ 
tầng cảng biển để tạo ra các trung tâm kết nối hạ tầng dịch vụ, giao thông quốc tế;

(5) Tiếp tục giữ vững thứ hạng về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh, tạo dựng 
môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng chuẩn quốc tế; phát huy vai trò năng động, sáng tạo, 
quyết đoán của đội ngũ lãnh đạo, với mục tiêu phát triển bền vững, chia sẻ thành quả đến người 
dân;

(6) Duy trì, đổi mới thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả CCHC thông qua 
việc cải thiện Chỉ số PCI, Chỉ số Par Index, Chỉ số PaPi để thực hiện tốt nhất tất cả các nhiệm 
vụ QLNN nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể xã hội thực hiện các quyền và nghĩa vụ trên tất 
các các lĩnh vực phát triển KTXH; 

(7) Thu hút, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực đầu tư các dự án phát triển hạ tầng, sản xuất, 
dịch vụ, du lịch chất lượng, mang tính chiến lược, quy mô lớn để dẫn dắt nền kinh tế tỉnh phát 
triển bền vững...; chỉ đạo việc rà soát quy hoạch, dự án chậm triển khai, không phù hợp để điều 
chỉnh, hủy bỏ, thu hồi...quản lý, thu hút các dự án mới...; 

(8) Tiếp tục tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược (cải cách hành chính, phát triển hạ 
tầng, phát triển nguồn nhân lực) theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn Quảng Ninh; ưu tiên phát triển nguồn nhân lực, thu hút lao động về làm việc tại tỉnh;
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(9) Tăng cường công tác QLNN về quy hoạch, xây dựng công trình HTKT và phát triển 
đô thị, nâng cao năng lực cho cán bộ trong quá trình tích hợp, lồng ghép các yếu tố ứng phó với 
BDKH khi lập và triển khai quy hoạch; 

(10) Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát thích ứng với BĐKH và phòng chống 
thiên tai; ngăn ngừa, xử lý ô nhiễm môi trường. Tập trung biện pháp xử lý BVMT đối với các 
khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như: Các đô thị lớn, các KCN, CCN, khu vực khai thác chế 
biến khoáng sản; nguồn phát sinh chất thải công nghiệp, rác thải sinh hoạt lớn; 

(11) Nâng cao hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển hạ tầng:

- Điều hành ngân sách của Tỉnh một cách chặt chẽ, tiết kiệm, ban hành các quy định phân 
cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi theo nguyên tắc ngân sách tỉnh giữ vai trò chủ đạo trong hệ thống 
ngân sách địa phương để phát triển kinh tế - xã hội, kết hợp đồng bộ với các quy định giám sát, 
kiểm tra sau phân cấp. Dành tối đa mọi nguồn lực để ưu tiên bố trí vốn cho đầu tư phát triển, 
theo hướng tăng dần tỉ trọng chi đầu tư, giảm dần tỉ trọng chi thường xuyên.

- Nâng cao chất lượng quản lý đầu tư công, thực hiện nghiêm túc phân cấp đầu tư theo 
quy định. Thực hiện mục tiêu tái cơ cấu đầu tư công, làm cơ sở để thu hút các nguồn lực đầu tư 
ngoài ngân sách theo phương châm “lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư”. Xây dựng cơ chế khắc 
phục triệt để tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, kéo dài; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển 
và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

- Đảm bảo thu ngân sách nhà nước bền vững phù hợp với khả năng nền 
kinh tế của Tỉnh; tăng cường quản lý nguồn thu ngân sách, đảm bảo công bằng và minh bạch 
đối với các thành phần kinh tế… 

- Tiếp tục kiến nghị Trung ương điều chỉnh các vướng mắc, bất cập, không nhất quán giữa 
các văn bản luật, các quy định hiện hành về quản lý ngân sách và đầu tư. Nghiên cứu, tham mưu 
trung ương mở rộng phân cấp quyết định đầu tư cho Tỉnh, có cơ chế đặc thù cho phép Quảng 
Ninh được ban hành các chính sách, cơ chế hấp dẫn hơn để thu hút các nguồn vốn đầu tư trong 
nước và nước ngoài.

- Nghiên cứu phát hành trái phiếu chính quyền địa phương cho các chương trình, dự án 
đầu tư phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương theo 
quy định của Luật Ngân sách nhà nước nhằm tăng thêm nguồn vốn đầu tư cho Tỉnh.

- Tập trung thu hút nhiều nhà đầu tư tư nhân lớn ở trong và ngoài nước vào các dự án phát 
triển trọng điểm với tốc độ nhanh hơn và hiệu quả cao hơn nữa so với giai đoạn trước. Thu hút 
đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, 
công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết 
nối chuỗi giá trị sản xuất và cung ứng liên quốc gia, trong khu vực và toàn cầu.

- Đưa ra các cơ chế, chính sách ưu đãi hỗ trợ nhà đầu tư thông qua việc tận dụng các ưu 
đãi và chính sách của quốc gia đối với các Khu kinh tế và Khu công nghiệp. Đồng thời, cung 
cấp những hỗ trợ bổ sung từ phía tỉnh như ưu đãi giá thuê đất, giải phóng mặt bằng, đào tạo 
nghề, kết nối lao động, quy trình đầu tư nhanh chóng, thuận lợi. Đổi mới, tăng cường công tác 
xúc tiến đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên cải thiện môi 
trường đầu tư.
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- Không khuyến khích các dự án đầu tư nước ngoài không có cam kết đầu tư lâu dài (các 
dự án nhỏ thuê lại nhà xưởng), phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay. Không sử dụng các nguồn 
vốn vay, vốn hợp tác phát triển chính thức (ODA) để triển khai khởi công mới các chương trình, 
dự án trong giai đoạn 2021-2030.

(12). Giải pháp về phát triển đô thị

- Tập trung hoàn thiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, 
Chương trình phát triển đô thị từng địa phương (hồ sơ khu vực phát triển đô thị đối với các đô 
thị loại V); Từng bước hoàn thiện công tác lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị.

- Triển khai và quản lý chặt chẽ thiết kế đô thị theo quy hoạch xây dựng đô thị được duyệt, 
nâng cao chất lượng thiết kế kiến trúc công trình trong đô thị; Tập trung xây dựng phát triển một 
số đô thị trọng điểm làm điển hình và nhân rộng ra các đô thị khác.

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình nhằm tạo động lực phát triển 
mới. Đảm bảo đủ đất cho các công trình công cộng quan trọng cho cộng đồng, các công trình 
hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật bao gồm đất dành cho đường bộ, công viên, cống thoát nước 
thải, bệnh viện, đường sắt, trường học... 

- Đẩy mạnh Chương trình phát triển nhà ở đô thị, nhất là nhà ở xã hội cho thu nhập thấp, 
cho công nhân theo phương thức: Nhà nước quy hoạch, định hướng, tạo điều kiện thuận lợi về 
mặt bằng đất đai, doanh nghiệp và nhân dân thực hiện xây dựng nhà ở. Phát triển các khu dân 
cư đô thị mới, hiện đại trên cơ sở huy động tối đa nguồn lực của các doanh nghiệp, của dân cư.

(13). Giải pháp phát triển nhà ở

- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện 
các dự án nhà ở, dự án khu đô thị đảm bảo chất lượng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đầy đủ hạ tầng 
xã hội thiết yếu. Đối với khu vực trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về quản lý cảnh 
quan, chủ yếu phát triển nhà ở theo dự án để đảm bảo đồng bộ về hạ tầng, về không gian kiến 
trúc, chất lượng xây dựng công trình, hiện đại; đối với các khu vực nông thôn phát triển nhà ở 
gắn với bảo tồn và phát huy đặc trưng kiến trúc nhà ở nông thôn.

- Tập trung nguồn vốn Nhà nước dành để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung đô thị 
và một số công trình công cộng cấp đô thị; xây dựng nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước để cho 
thuê, bố trí tái định đối với những trường hợp bị thu hồi nhà ở khi Nhà nước triển khai các dự 
án chỉnh trang đô thị không đủ điều kiện bồi thường đất ở; xây dựng nhà ở công vụ.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại quỹ nhà, đất không phù hợp quy hoạch để chuyển 
đổi mục đích sử dụng phù hợp. Trong năm 2021, thực hiện xây dựng, rà soát quy hoạch sử dụng 
đất trong đó chú trọng đến diện tích đất phát triển nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội. Ưu tiên dành 
quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội để đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân ngành than; rà soát 
các quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để gắn các khu nhà ở cho công nhân với các 
KCN đảm bảo đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các thiết chế văn hóa...

- Tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai đề huy động các thành phần kinh 
tế tham gia phát triển nhà ở; tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình để quy hoạch phát 
triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới với các loại hình nhà ở phù hợp.
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- Tuyên truyền, vận động các tầng lớp dân cư thay đổi phương thức, tập quán từ sở hữu 
chuyển sang hình thức thuê nhà, từ hình thức ở nhà riêng lẻ chuyển sang căn hộ chung cư để 
phù hợp với điều kiện thu nhập của hộ gia đình, cá nhân và cuộc sống đô thị;

- Phát động phong trào, có tổ chức để phát huy sức mạnh cộng đồng trong phát triển nhà 
ở đặc biệt là hỗ trợ các đối tượng chính sách xã hội, các hộ nghèo khu vực đô thị, nông thôn cải 
thiện chỗ ở; các hộ gia đình khu vực nông thôn tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong việc cải tạo, 
xây dựng nhà ở; khuyến khích các hình thức liên kết, hợp tác phát triển nhà ở theo mô hình hợp 
tác xã nhà ở. Lồng ghép vào các chương trình hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở để giải quyết 
cho 3,9% các hộ gia đình có nhà ở dưới 8 m2/người.

Kính thưa hội nghị!

Trên đây là nội dung báo cáo tham luận của tỉnh Quảng Ninh. Thay mặt lãnh đạo Tỉnh, tôi 
xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và toàn thể Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 
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CHUYỂN QUYỀN PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN (TDR): 
KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

TS. KTS. Phạm Trần Hải và các Cộng sự

Tóm tắt: Cơ chế chuyển quyền phát triển không gian (Transfer of Development Rights 
- TDR) cho phép quyền phát triển không gian (được tính bằng mét vuông sàn xây dựng) được 
chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác thông qua các hình thức mua bán, trao đổi, cho 
nhận… khi quyền phát triển không gian này không được sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng nhằm 
bảo tồn các công trình di sản, kiến tạo các không gian mở, bảo vệ các khu vực nhạy cảm về môi 
trường và sinh thái, … hoặc do địa điểm trên được thu hồi để lấy đất phục vụ việc xây dựng các 
công trình kết cấu hạ tầng. Cơ chế TDR được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục 
hai nguyên nhân chính làm phát sinh các vấn đề đặc trưng của đô thị lớn: (i) thiếu sự đồng thuận 
từ các thành phần xã hội (chính quyền, doanh nghiệp và người dân) trong phát triển vùng và đô 
thị; từ đó, (ii) khó huy động tối đa nguồn lực (đất đai và tài chính) nhằm giải quyết các vấn đề 
trên. Hiệu quả trên được minh chứng bằng kết quả thực tiễn của việc áp dụng cơ chế TDR ở các 
đô thị tại các quốc gia trên thế giới. Nội dung bài viết này gồm 03 phần: (i) Đặt vấn đề; (ii) Kinh 
nghiệm áp dụng cơ chế TDR trên thế giới; và (iii) Khả năng áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam.

Từ khóa: Chuyển quyền phát triển không gian, TDR, phát triển vùng và đô thị

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Hình 1. Nguyên tắc của cơ chế TDR - nguồn: Soumya (2013)

Các đô thị lớn tại Việt Nam đã và đang đối mặt với các vấn đề đặc trưng: ùn tắc giao 
thông, ngập nước, thiếu công viên cây xanh và không gian mở, phá dỡ di sản đô thị do các dự 
án đầu tư xây dựng, … Hai nguyên nhân quan trọng của các vấn đề trên được cho là: (i) thiếu sự 
đồng thuận từ các thành phần xã hội (chính quyền, doanh nghiệp và người dân) trong phát triển 
đô thị; từ đó, (ii) khó có thể huy động tối đa nguồn lực (đất đai và tài chính) phục vụ phát triển 
đô thị. Cơ chế chuyển quyền phát triển không gian (Transfer of Development Rights - TDR) 
cho phép quyền phát triển không gian (được tính bằng mét vuông sàn xây dựng) được chuyển 
từ địa điểm này đến địa điểm khác thông qua các hình thức mua bán, trao đổi, cho nhận… khi 
quyền phát triển không gian này không được sử dụng hoặc bị hạn chế sử dụng nhằm bảo tồn các 
công trình di sản, kiến tạo các không gian mở, bảo vệ các khu vực nhạy cảm về môi trường và 
sinh thái, … hoặc do địa điểm trên được thu hồi để lấy đất phục vụ việc xây dựng các công trình 
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kết cấu hạ tầng. Cơ chế TDR được xem là một giải pháp hiệu quả nhằm khắc phục hai nguyên 
nhân trên để giải quyết căn cơ các vấn đề đặc trưng của đô thị lớn. 

Hình 2. Nguyên tắc của cơ chế TDR - nguồn: NYCPlanning (2015)

1.1. Sự hình thành và lan tỏa của cơ chế TDR trên thế giới

Cơ chế TDR từ khá lâu, đánh dấu bằng việc ban hành Nghị quyết phân khu năm 1916 ở 
Thành phố New York (Hoa Kỳ) với Cơ chế ZLM (chuyển nhượng quyền phát triển trong phạm 
vi một ô phố). Tuy nhiên, cơ chế TDR thực sự được biết tới vào thập niên 1960 và lan tỏa thông 
qua trường hợp Công ty Penn Central, khi đó là chủ sở hữu của Nhà ga Grand Central (một 
công trình di sản được chỉ định vào năm 1967 trong khuôn khổ Luật Bảo tồn lịch sử), khởi kiện 
Chính quyền Thành phố New York khi Penn Central không được cho phép sử dụng quyền phát 
triển không gian chưa được sử dụng của Nhà ga Grand Central để xây dựng một Tòa tháp văn 
phòng được thiết kế để xây dựng phía trên công trình di sản này. Từ thực tiễn ở Thành phố New 
York, cơ chế TDR được áp dụng rộng rãi ở các vùng và đô thị khác tại Hoa Kỳ: Los Angeles, 
San Francisco, San Diego, New Orleans, Nashville, Denver, Dallas, Minneapolis, Pittsburgh 
và West Palm Beach, ... (NYCPlanning, 2015; Nelson et al, 2012) nhằm các mục đích: bảo tồn 
khu vực lịch sử và công trình di sản, cải tạo và chỉnh trang đô thị, nâng cấp công trình kết cấu 
hạ tầng, phát triển nhà ở, bảo vệ các khu vực nhạy cảm về mặt môi trường và sinh thái, bảo vệ 
các khu vực đất nông nghiệp, …

Cơ chế TDR cũng đã được áp dụng tại nhiều vùng và đô thị khác nhau trên thế giới. Theo 
Pruetz (2016), tính đến năm 2016, hơn 320 thành phố trên khắp thế giới đã áp dụng cơ chế TDR, 
283 trong số đó ở Mỹ, số còn lại ở 11 quốc gia khác (Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Brazil, 
Mexico, …). Trong đó, hơn một nửa trong số các cơ chế TDR được xây dựng nhằm giải quyết 
các vấn đề về bảo vệ môi trường và tài nguyên (Nelson et al., 2012); thậm chí, Cơ quan Bảo vệ 
môi trường Hoa Kỳ (US-EPA) đã khuyến nghị áp dụng cơ chế TDR cho các khu vực ven biển 
bằng cách chỉ định chúng là khu vực gửi (Titus, 2011). Cơ chế TDR được áp dụng tại các quốc 
gia, vùng lãnh thổ có quy định về sở hữu đất đai khác nhau (sở hữu tư nhân, sở hữu nhà nước, 
sở hữu tập thể, …) và quy định về quy hoạch - kiến trúc khác nhau. Theo Nelson et al (2012), 
không có một mô hình chung hoặc ràng buộc mang tính pháp lý cụ thể nào khi áp dụng cơ chế 
TDR, mà sự thành công hoặc thất bại của cơ chế TDR phụ thuộc vào mức độ chi tiết, sự thích 
ứng với bối cảnh và nhu cầu mang tính địa phương.
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Hình 3. Mô tả cơ chế TDR được áp dụng đối với Nhà ga Grand Central
Nguồn: Nelson et al (2012)

1.2. Vai trò và tác động của cơ chế TDR trong quản lý phát triển vùng và đô thị

Từ định nghĩa về quyền phát triển không gian và cơ chế TDR, có thể thấy rõ vai trò của 
cơ chế này trong quản lý phát triển vùng và đô thị như sau:

- Bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu của địa điểm không được sử dụng / bị hạn chế sử 
dụng quyền phát triển không gian do các quy định về bảo tồn các công trình di sản, kiến tạo 
các không gian mở, bảo vệ các khu vực nhạy cảm về môi trường sinh thái, … hoặc do địa điểm 
được thu hồi để lấy mặt bằng phục vụ việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng. Quyền phát 
triển không gian của địa điểm này sẽ được chuyển thành các giá trị khác khi được bán, trao đổi, 
tặng, … cho địa điểm khác trong khuôn khổ quy định pháp luật về quy hoạch.

- Thu hồi chi phí đầu tư công trình kết cấu hạ tầng từ việc huy động nguồn lực từ các chủ 
sở hữu của địa điểm lân cận hưởng lợi về quyền phát triển không gian (hay là hệ số sử dụng đất) 
được tạo ra hoặc tăng thêm do việc đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng mang lại.
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Với vai trò đó, cơ chế TDR đã tác động đến các thành phần xã hội trong quá trình phát 
triển vùng và đô thị như sau:

- Đối với chính quyền:

+ Giúp thúc đẩy việc thực hiện các quy định về bảo tồn các khu vực lịch sử và công trình 
di sản, kiến tạo các không gian mở, bảo vệ các khu vực nhạy cảm về môi trường và sinh thái, 
… với sự đồng thuận của chủ các địa điểm có quyền phát triển không gian bị hạn chế sử dụng 
do các quy định trên (quyền phát triển không gian này được bảo đảm và chuyển sang địa điểm 
khác).

+ Giúp thúc đẩy việc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng do: (i) việc thúc 
đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng với sự đồng thuận của chủ các địa điểm 
có quyền phát triển không gian không được sử dụng do địa điểm được thu hồi để lấy mặt bằng 
phục vụ việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng (quyền phát triển không gian này được 
bảo đảm và chuyển sang địa điểm khác); và (ii) việc huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng 
các công trình kết cấu hạ tầng từ các chủ sở hữu của địa điểm lân cận hưởng lợi về quyền phát 
triển không gian được tạo ra hoặc tăng thêm do công trình kết cấu hạ tầng mang lại.

+ Đối với các doanh nghiệp (chủ sở hữu các địa điểm, nhà phát triển bất động sản, nhà 
phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, …):

+ Thúc đẩy việc thực hiện các dự án bảo tồn các công trình di sản, kiến tạo các không 
gian mở, … hoặc đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng (theo hình thức đối tác công - 
tư) với sự đồng thuận của chính quyền và người dân.

+ Đưa vào khai thác quyền phát triển không gian chưa được sử dụng hoặc chưa được sử 
dụng tối đa, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế.

-   Đối với người dân:

+ Đối với chủ sở hữu các địa điểm: bảo đảm một phần quyền lợi hợp pháp khi không 
được sử dụng / bị hạn chế sử dụng quyền phát triển không gian do các quy định áp dụng đối với 
địa điểm nhằm mục tiêu bảo tồn các khu vực lịch sử và công trình di sản, kiến tạo các không 
gian mở, bảo vệ các khu vực nhạy cảm về môi trường sinh thái, … hoặc do địa điểm được thu 
hồi để lấy mặt bằng phục vụ việc xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng.

+ Đối với cộng đồng dân cư trong khu vực áp dụng cơ chế TDR: bảo đảm chất lượng 
cuộc sống trong khu vực (kiểm soát các vấn đề đặc trưng của một đô thị cực lớn: ùn tắc giao 
thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, …) với sự cân đối giữa năng lực kết cấu hạ tầng kỹ thuật 
và mật độ phát triển không gian xây dựng trong khu vực.

2. KINH NGHIỆM ÁP DỤNG CƠ CHẾ TDR TRÊN THẾ GIỚI

2.1. Thực tiễn áp dụng cơ chế TDR trên thế giới

2.1.1. Hoa Kỳ

Các thành phố tại Hoa Kỳ thường áp dụng cơ chế TDR nhằm phục vụ một chính sách, 
chương trình nào đó trong phạm vi vùng và đô thị: bảo tồn công trình di sản, bảo vệ môi trường, 
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kiến tạo và giữ gìn không gian mở 1, … Cơ chế TDR thường phục vụ các chương trình bảo tồn 
khu vực lịch sử và công trình di sản ở khoảng 20 thành phố trên khắp đất nước: Los Angeles, 
San Francisco, San Diego, New Orleans, Nashville, Denver, Dallas, Minneapolis, Pittsburgh, 
West Palm Beach, ... Bên cạnh đó, cơ chế TDR còn được sử dụng để cải tạo và chỉnh trang đô 
thị, nâng cấp công trình kết cấu hạ tầng và phát triển nhà ở (nhất là nhà ở giá phải chăng) ở các 
thành phố: Seattle, Portland, Washington DC, … Một số chương trình có tính liên khu vực do 
nhà nước điều phối nhằm chuyển quyền phát triển từ vùng nông thôn qua vùng đô thị hóa nhằm 
bảo vệ các khu vực đất nông nghiệp: Chương trình Pineland của Bang New Jersey (kể từ những 
năm 1980, chương trình đã bảo tồn khoảng 50.000 mẫu đất trồng thông bằng cách cho phép 
chuyển quyền phát triển không gian trong khoảng cách xa tới 23 khu vực nhận được chỉ định 
để phục vụ đô thị hóa), Chương trình bảo vệ đất trồng thông ở khu vực Long Island thuộc Bang 
New York, t số chương trình này đã liên quan đến các khu vực đô thị lớn. Quận áp dụng cơ chế 
TDR để Chương trình chuyển quyền phát triển không gian từ các khu vực đất nông nghiệp và 
không gian mở trong Quận Kings thuộc Bang Washington đến Thành phố Seattle và các khu 
vực nhận có tính chất đô thị khác, các chương trình áp dụng cơ chế TDR để bảo vệ các sườn 
đồi, lưu vực sông hồ, khu đất ven biển, khu đất ngập nước, khu vực cảnh quan, … tại các địa 
phương khác.

Tại Thành phố New York, cơ chế TDR tồn tại dưới 4 hình thức, bao gồm:

- Cơ chế chuyển quyền phát triển không gian khi các lô đất được hợp thửa (Zoning Lot 
Mergers - ZLM): Cơ chế ZLM ra đời lần đầu trong khuôn khổ Nghị quyết phân khu vào năm 
1916, được sửa đổi, bổ sung vào năm 1961 và năm 1977; cơ chế này đơn thuần là việc cho phép 
chuyển quyền phát triển không gian giữa các lô đất trong một ô phố trên nguyên tắc không làm 
tăng tổng diện tích sàn của ô phố.

- Cơ chế chuyển quyền phát triển không gian từ các công trình điểm nhấn (Landmark 
Transfer - LT): Cơ chế LT được ban hành vào năm 1968 nhằm bảo tồn các khu vực lịch sử và 
các công trình di sản trong bối cảnh tình trạng bùng nổ xây dựng kéo dài thời hậu chiến, đặc 
biệt là ở các khu vực trung tâm các thành phố lớn. Có thể nói, là cơ chế TDR đầu tiên được thiết 
lập có mục đích, tuy chưa được áp dụng rộng rãi, cơ chế LT vẫn có vai trò là hình mẫu và là nền 
tảng cho các cơ chế TDR khác.

- Cơ chế chuyển quyền phát triển không gian trong các khu vực đặc biệt (Special District 
Transfer Mechanism - SDTM): cơ chế này được bắt đầu áp dụng từ năm 1970 nhằm: (i) hỗ trợ 
công tác bảo tồn di sản (áp dụng cho các khu vực: Phân khu Nhà hát, Phân khu Cảng South 
Street, khu vực đặc biệt Coney Island, …); (ii) đạt được các mục tiêu về thiết kế đô thị và không 
gian mở (áp dụng cho các khu vực: Khu vực đặc biệt Tây Chelsea, Khu vực đặc biệt Hudson 
Yards, …); và (iii) phát triển các khu vực phức hợp quy mô lớn (ví dụ: Khu vực đặc biệt Liên 
Hợp Quốc, Khu vực hỗn hợp đặc biệt Manhattanville, …).

- Cơ chế chuyển quyền phát triển không gian được lồng ghép trong các quy hoạch / 
kế hoạch phát triển các khu vực có quy mô lớn (Transfer Provision included in Large-Scale 
Development Plans - LSDP): cơ chế này được ban hành vào năm 1961 nhằm phục vụ các quy 
hoạch / kế hoạch cải tạo đô thị, thường được áp dụng cho các mô hình sau: (i) Phát triển tổng 

1 “Không gian mở” trong ngữ cảnh này bao gồm cả các khu đất chưa được cải tạo, không phải đất công viên.
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thể quy mô lớn (Large-Scale General Development – LSGD); (ii) Phát triển khu dân cư quy mô 
lớn (Large-Scale Residential Development - LSRD); và (iii) Phát triển tiện ích cộng đồng quy 
mô lớn (Large-Scale Community Facility Development - LSCFD).

Cơ chế TDR ở Thành phố Denver được ban hành vào năm 1982 và được sửa đổi vào năm 
2005, cho phép các chủ sở hữu công trình di sản - những người tham gia công tác cải tạo chỉnh 
trang mở rộng - có thể chuyển nhượng tới 4,0 lần diện tích sàn của công trình di sản. Các khu 
vực nhận có phạm vi rộng và bị giới hạn bởi việc chỉ định, thay vì bán kính chuyển nhượng; 
đồng thời, các đòi hỏi về thủ tục và giám sát là tương đối lỏng lẻo (việc chuyển nhượng chỉ yêu 
cầu giấy chứng nhận). Quy mô chuyển nhượng tùy thuộc vào khu vực và mục đích sử dụng. 
Một số khu vực đặt giới hạn chuyển nhượng tối đa 6,0 FAR, và các khu vực khác giới hạn 
chuyển nhượng ở mức 25% của FAR cơ sở trên địa điểm nhận. FAR tổng thể được giới hạn ở 
mức trần 17, nhưng có thể có ngoại lệ đối với các công trình có trên 50% dân cư. Kể từ khi cơ 
chế TDR được sửa đổi vào năm 2005, đã có 03 trường hợp được chuyển nhượng thành công. 

Cơ chế TDR áp dụng ở Thành phố Los Angeles từ năm 1975 và áp dụng đối với các khu 
vực lịch sử và các công trình di sản được chỉ định trong khu vực được chuyển nhượng (Transfer 
Floor-Area Ratio - TFAR). Các địa điểm gửi và địa điểm nhận phải cách nhau 1.500 feet và 
phải nằm trong cùng một phân khu được xác định của khu vực TFAR thuộc trung tâm Thành 
phố. Việc chuyển nhượng có thể được dùng để làm tăng FAR của địa điểm nhận lên tối đa là 13. 
Chương trình đã được sửa đổi vào năm 1985 để bổ sung việc chuyển quyền phát triển không 
gian từ các công trình điểm nhấn đến các thửa liền kề trên phạm vi một khu vực rộng lớn hơn. 
Kể từ năm 1988, Chính quyền Thành phố Los Angeles đã thay đổi các thủ tục phê duyệt, tùy 
thuộc vào quy mô của việc chuyển nhượng quyền phát triển không gian: (i) nếu quy mô trên 
50.000 feet vuông, quy trình được yêu cầu tương tự như quy trình cấp Giấy phép đặc biệt với 
các phiên điều trần công khai; (ii) nếu quy mô dưới 50.000 feet vuông, quy trình được yêu cầu 
tương tự như quy trình cấp Giấy chứng nhận. Việc chuyển nhượng quyền phát triển không gian 
được quy định ngày hết hạn để ngăn chặn việc tích lũy, đầu cơ. Việc chuyển nhượng quyền phát 
triển không gian đi kèm với các khoản thanh toán vào Quỹ tín thác lợi ích công, quỹ này được 
sử dụng để phát triển nhà ở giá cả phải chăng, kiến tạo không gian mở, bảo tồn công trình di sản, 
phát triển công trình giao thông và các cơ sở văn hóa. Hầu hết TDR đã được phát sinh từ Trung 
tâm Hội nghị Los Angeles. Kể từ năm 1975, liên quan đến việc áp dụng cơ chế TDR ở Thành 
phố Los Angeles, đã có tổng cộng 6,6 triệu feet vuông được chuyển nhượng và tạo ra khoảng 
90 triệu đô-la Mỹ phục vụ lợi ích công cộng. 

Cơ chế TDR áp dụng ở Thành phố Portland hướng đến nhiều các chương trình: (i) cho 
phép chuyển nhượng quyền phát triển không gian giữa các lô đất tiếp giáp trong phạm vi một 
dự án nhất định trên địa bàn Thành phố nhằm thúc đẩy tính linh hoạt trong thiết kế; (ii) chủ sở 
hữu của các căn nhà 01 phòng ngủ có thể bán quyền phát triển không gian chưa được sử dụng 
cho các địa điểm tiếp nhận trong các khu vực được chỉ định, thúc đẩy việc bảo tồn một lượng 
nhà ở thu nhập thấp quan trọng của Thành phố Portland; (iii) trong khu vực trung tâm thành phố 
được chỉ định, chủ sở hữu các công trình nhà ở được phép chuyển nhượng các quyền phát triển 
không gian chưa được sử dụng để giảm bớt áp lực tái phát triển. Cơ chế TDR được áp dụng tại 
Quận South Waterfront để đạt được các mục tiêu quy hoạch đô thị và không gian mở. Tương 
tự như các quy hoạch phát triển quy mô lớn ở Thành phố New York, các nhà phát triển có thể 
dịch chuyển diện tích sàn khi được chấp thuận trong bất kỳ khu vực nào đã có quy hoạch tổng 
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mặt bằng. Ở các quận (Northwest Hills, Johnson Creek Basin, …), cơ chế TDR hướng đến bảo 
tồn các khu vực thiên nhiên. Chính quyền Thành phố Portland cũng áp dụng cơ chế LT với bán 
kính chuyển nhượng là 2 dặm và cũng có một cơ chế thưởng mạnh mẽ, trong đó, các nhà phát 
triển nhận được thêm diện tích sàn bằng cách chọn từ một danh sách tiện ích công cộng (mái 
nhà sinh thái, nhà giữ trẻ, rạp hát, công trình nghệ thuật và nhà ở thu nhập thấp, ...). Mặc dù sự 
ưu tiên của các nhà phát triển có thể thay đổi qua lại / lúc này lúc khác giữa cơ chế TDR và cơ 
chế Bonus, nhưng Chính quyền Thành phố Portland vẫn cố gắng đảm bảo rằng không cơ chế 
nào lấn át bằng cách yêu cầu nhà phát triển sử dụng cả cơ chế TDR và cơ chế thưởng để đạt 
được FAR tối đa ở những khu vực có áp dụng cả hai chương trình. Các địa điểm nhận thường 
có thể vượt quá mật độ cơ sở là 50%. Bất chấp những thành công đơn lẻ, cơ chế thưởng và các 
cơ chế cạnh tranh khác được coi là những cách dễ dàng hơn để đạt được FAR mong muốn. FAR 
cơ sở hiện cũng được đặt quá cao nên khó khuyến khích các nhà phát triển mua quyền phát triển 
không gian trên thị trường hiện tại của Thành phố Portland.

Cơ chế TDR của Thành phố San Francisco được áp dụng từ năm 1985 và được tự do hóa 
vào năm 2013 để đẩy mạnh việc chuyển nhượng quyền phát triển không gian trong thời gian 
gần đây. Các khu vực nhận được giới hạn bởi chỉ định hơn là bán kính chuyển nhượng, chủ yếu 
thuộc trung tâm thành phố. Việc chuyển nhượng ở một số khu vực bị giới hạn bởi FAR = 18 và 
ở các khu vực khác, chỉ cho phép mức tăng tối đa 50% so với FAR cơ sở. Việc chuyển nhượng 
được thực hiện thông qua một quy trình chứng nhận ba bước. Việc thiếu các cơ chế thưởng cạnh 
tranh ở Thành phố San Francisco cho thấy cơ chế TDR đã được sử dụng tốt trong lịch sử, mặc 
dù điều này đang thay đổi trong những năm gần đây khi các ưu đãi được lồng ghép vào các quy 
hoạch phân khu nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng. Kể từ năm 1985, cơ chế TDR đã tạo ra 
5,3 triệu feet vuông từ 112 thửa đất và 2,7 triệu feet vuông đã được chuyển nhượng.

Cơ chế TDR được áp dụng ở Thành phố Seattle từ năm 1985 và nhắm đến nhiều mục 
đích: bảo tồn di sản, kiến tạo không gian mở, phát triển nhà ở phù hợp, xây dựng các nhà hát 
biểu diễn nghệ thuật lớn, …. Cơ chế TDR cho phép áp dụng việc chuyển quyền phát triển không 
gian từ các khu vực nông thôn đến các trung tâm thành thị, bao gồm cả Thành phố Seattle. Các 
khu vực nhận bao phủ hầu như toàn bộ khu vực trung tâm thành phố, được chia thành nhiều 
phân khu với các quy tắc khác nhau tùy thuộc vào địa điểm gửi, loại hình chuyển nhượng và 
các tiêu chí khác. Một số khu vực yêu cầu nhà phát triển cần có quyền phát triển và các khoản 
thưởng cần thiết để đạt đến giới hạn khối tích tối đa. FAR cơ sở được xác định tương đối thấp, 
ở một số quận, FAR cơ bản là 4 và tối đa là 14. Ở một số quận, nhiều loại TDR được áp dụng 
để đạt được FAR tối đa, ví dụ: TDR bảo tồn di sản kết hợp với TDR nhà ở giá rẻ, trong đó TDR 
bảo tồn di sản được sử dụng thường xuyên nhất. Cơ chế này tương tự như ở Thành phố New 
York, nhưng được tăng cường để đảm bảo rằng doanh thu tạo ra từ việc chuyển nhượng quyền 
phát triển không gian sẽ phục vụ bảo tồn công trình di sản một cách lâu dài. Cơ chế bao gồm 
các khoản ưu đãi bổ sung đối với các công trình nhà hát biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng được chỉ 
định là công trình di sản và được áp dụng cho các dự án lớn. Cơ chế TDR đã giúp tạo ra các 
nhà hát biểu diễn nghệ thuật lớn, đồng thời, cũng cung cấp nhà ở giá rẻ. Cơ chế TDR còn được 
sử dụng để kiến tạo các không gian mở, công viên đô thị, ... Ngân hàng TDR thuộc sở hữu của 
Chính quyền Thành phố cho phép các nhà phát triển và những người khác giữ quyền phát triển 
không gian để sử dụng / bán trong tương lai. Trong khi sử dụng một số khoản thưởng cho các 
tiện ích tại chỗ, Chính quyền Thành phố sử dụng FAR cơ bản thấp để khuyến khích sử dụng cơ 
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chế TDR. Tính đến năm 2012, có khoảng 2 triệu feet vuông quyền phát triển không gian có sẵn 
và khoảng 1,4 triệu đã được sử dụng.

Thành phố Washington đã áp dụng cơ chế TDR lần đầu tiên vào năm 1984 để khuyến 
khích bán lẻ tại khu vực trung tâm Thành phố. Năm 1991, chương trình này đã được mở rộng 
để bảo tồn các khu vực trũng thấp, các công trình di sản tại trung tâm thành phố, khuyến khích 
tạo ra nhà ở trong các khu vực trước đây không phải là khu dân cư của thành phố, điều tiết các 
dự án phát triển vào các khu vực ưu tiên. Cơ chế TDR áp dụng cho các công trình di sản gần 
đây đã ngừng hoạt động; lý do là cơ chế này thành công đến mức đã đạt được mục tiêu bảo tồn 
và không còn quyền phát triển không gian nào để chuyển nhượng. Quy mô diện tích sàn có thể 
được chuyển nhượng từ các công trình di sản được giới hạn ở mức 4,0 FAR của địa điểm gửi. 
Thành phố Washington có một giới hạn nghiêm ngặt về chiều cao, đôi khi khiến việc chuyển 
nhượng đơn lẻ trở nên khó khăn. Điều đó được bù đắp bằng cách tăng số lượng các địa điểm 
tiếp nhận tiềm năng. Cơ chế LT, sau khi trải qua quá trình thẩm định bởi các chuyên gia về quy 
hoạch và bảo tồn lịch sử, có thể được sử dụng ngay lập tức hoặc được ký gửi ở ngân hàng để 
sử dụng sau này. Trong khuôn khổ việc áp dụng cơ chế TDR, có khoảng 9,5 triệu feet vuông đã 
được chuyển nhượng; trong đó, cơ chế LT chiếm khoảng 1,5 triệu feet vuông và phần lớn còn lại 
là trong khuôn khổ của các chương trình bonus khác nhau. Hơn một triệu feet vuông vẫn đang 
ký gửi trong ngân hàng và có thể được sử dụng trong tương lai.

2.1.2. Ấn Độ

Tại Ấn Độ, cơ chế TDR được áp dụng thay thế cho phương thức bồi thường giải phóng 
mặt bằng bằng tiền ở một số thành phố lớn (Mumbai, Bangalore, Chennai, Hyderabad, Pune, 
…) nhằm phục vụ các mục đích khác nhau.

Bảng 1. Tổng quan các loại cơ chế TDR tại Ấn Độ

Các đô thị
Mục đích áp dụng Năm áp 

dụng
Giao 
thông

Bảo tồn di 
sản

Bảo vệ không 
gian công cộng

Cải tạo khu 
nhà ở lụp xụp

Tiện ích 
đô thị

Bangalore   2005
Chennai    2010
Hyderabad    2006
Mumbai     1991
Pune     -

Tại Thành phố Bangalore (Bang Karnataka), để ứng phó với tình trạng ùn tắc giao thông 
trầm trọng tại đô thị vào những năm 2000s, Chính quyền Thành phố Bangalore (hay còn được 
gọi là Bengaluru) ban hành và thực thi chương trình đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông (mở 
rộng đường, xây dựng cầu vượt, phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng khối lượng 
lớn). Năm 2004, Chính quyền Thành phố Bangalore quyết định mở rộng 85 tuyến đường giao 
thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, chương trình không thể thực thi do các khoản bồi 
thường bị cho là không thỏa đáng. Cơ chế TDR đã được sử dụng trong trường hợp này. Cơ chế 
TDR được quy định lồng ghép lần đầu tiên trong Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn của bang 
Karnataka vào tháng 6 năm 2004, được sửa đổi vào năm 2015. Theo Luật Quy hoạch đô thị và 
nông thôn sửa đổi (ban hành năm 2015), cơ chế TDR được quy định như sau:
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- Quyền phát triển có thể chuyển nhượng (Transferable Development Rights): có nghĩa là 
quyền phát triển không gian được trao cho chủ sở hữu khu đất dưới hình thức “đất danh nghĩa / 
đất ảo” để sử dụng hoặc bán tại bất kỳ vị trí nào phù hợp theo quy hoạch địa phương. Quyền phát 
triển không gian của một phần diện tích bị thu hồi và khả năng chuyển các quyền này chỉ được 
công nhận sau khi đã tính đến giá trị thị trường của đất tại nơi gửi và nơi nhận quyền phát triển.

- Lợi ích của quyền phát triển được quy định: trong trường hợp đồng ý hiến đất phục vụ 
các mục đích công cộng khi được yêu cầu, người chủ sở hữu khu đất sẽ được công nhận quyền 
phát triển (dưới dạng diện tích sàn được xây dựng) và khả năng chuyển các quyền phát triển 
này. Người chủ sở hữu khu đất có quyền sử dụng tại chỗ hoặc chuyển các quyền phát triển này 
đến một số khu vực xác định.

- Mục đích công cộng bao gồm việc thực thi các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, bảo trì 
hệ thống kết cấu hạ tầng: hạ tầng giao thông (mở rộng lộ giới hiện hữu/ đầu tư xây dựng mới 
đường giao thông, cung ứng bãi đỗ xe), hạ tầng công viên – vườn hoa, sân chơi; các công trình 
hạ tầng xã hội như: nhà ở xã hội – nhà ở thu nhập thấp, bệnh viện, trường học, …;

Trước khi cấp chứng chỉ quyền phát triển (DRC), cơ quan quản lý quy hoạch đô thị có 
trách nhiệm làm rõ và thông tin chi tiết về phần diện tích đất được bàn giao, quyền phát triển 
được công nhận, … trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm xác định những sự trùng 
lặp, ý kiến phản đối, … (nếu có). Cơ chế TDR đã giúp Chính quyền Thành phố Bangalore thực 
thi được nhiều dự án quan trọng, như: 260 dự án mở rộng lộ giới đường giao thông và Dự án 
Bangalore Metro  (đã hoàn thành giai đoạn 1 và đưa vào sử dụng năm 2011). Theo CASUMM 
(2007), việc áp dụng cơ chế TDR như một sự thay thế cho phương thức đền bù, thu hồi đất đã 
góp phần thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và giảm thiểu các rủi ro pháp lý có liên quan.

Ở Thành phố Mumbai (Bang Maharashtra), theo Modhwadia & Padhya (2016), cơ chế 
TDR được áp dụng từ ngày 25 tháng 3 năm 1991 nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực thực thi 
quy hoạch phát triển tổng thể vừa được phê duyệt trước đó. Theo Soumya (2013), cơ chế TDR 
đã giúp Chính quyền Thành phố Mumbai đạt được một số thành công như: tăng nguồn cung về 
nhà ở; hợp pháp hóa quyền cư trú của số lượng lớn dân cư lang thang và dân cư trong các khu 
nhà ở lụp xụp; và tạo kênh huy động vốn đầu tư cho các nhà phát triển tư nhân thông qua việc 
thế chấp các chứng chỉ TDR. Việc áp dụng cơ chế TDR được xem là chính sách quan trọng tạo 
tiền giúp Thành phố Mumbai đạt được nhiều thành tựu trong việc:

- Cải tạo và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị: tính đến năm 2015, có 1.073.360 
m2 sàn xây dựng được sử dụng theo cơ chế TDR phục vụ mục đích cải tạo và phát triển hệ 
thống đường giao thông (tương đương 51% tổng diện tích sàn được sử dụng theo cơ chế TDR). 

- Cải tạo, chỉnh trang các khu nhà ở lụp xụp (slum): trước năm 1985, nỗ lực xóa các khu 
nhà ở lụp xụp và cung cấp nhà ở xã hội chủ yếu được thực hiện dưới sự hỗ trợ từ Ngân hàng 
Thế giới (WB). Từ năm 1995, Chương trình cải tạo và chỉnh trang các khu nhà ở lụp xụp được 
điều chỉnh dưới sự hỗ trợ của cơ chế TDR với một số nội dung mới như: các khu vực nhà ở lụp 
xụp được xác định là một trong các vùng bán quyền phát triển không gian trên địa bàn Thành 
phố Mumbai; các khu vực khác ở phía Bắc của các khu nhà ở lụp xụp được xem như vùng nhận 
(vùng được phép sử dụng) quyền phát triển không gian. Tính đến năm 2015, đã có 560.965 m2 
sàn xây dựng được sử dụng theo hình thức TDR phục vụ mục đích cải tạo và chỉnh trang các 
khu nhà ở lụp xụp (tương đương 26% tổng diện tích sàn được sử dụng theo cơ chế TDR).
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2.1.3. Brazil

Tại Brazil, cơ chế TDR được sử dụng rộng rãi nhằm bảo tồn di sản, bảo vệ sinh thái, 
phát triển nhà ở xã hội, tái phát triển khu vực nội đô và phát triển hạ tầng đô thị. Theo Smolka 
(2013), Giấy chứng nhận chuyển quyền phát triển không gian do chính quyền thành phố cấp để 
bồi thường bằng hiện vật cho chủ sở hữu bất động sản về các ràng buộc đối với quyền xây dựng 
trên bất động sản đó (phục vụ mục tiêu: bảo tồn di tích lịch sử, bảo vệ môi trường, …) hoặc khi 
chủ sở hữu bất động sản đồng ý nhượng một phần đất của mình cho một dự án phục vụ lợi ích 
công cộng (ví dụ: mở rộng đường, kiến tạo công viên, cải tạo khu lụp xụp, …). Quyền phát triển 
không gian này có thể được bán cho các bên thứ ba hoặc được sử dụng trực tiếp trong các khu 
vực nhận được xác định trước. Cơ chế này cũng đã được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc áp đặt các quy định chặt chẽ hơn về quyền xây dựng trong một số phạm vi nhất định, ví dụ: 
khi áp dụng các ràng buộc cụ thể về FAR chỉ trên một lô đất trong khu vực. Những nguyên tắc 
này được đưa vào pháp luật về đô thị (ví dụ: Quy chế thành phố của Brazil).

Theo Huỳnh Thế Du (2018), Thành phố São Paulo đã tài trợ cho việc phát triển kết cấu 
hạ tầng bằng cách bán quyền phát triển không gian. Theo quy định, mỗi tầng tăng thêm ngoài 
chiều cao theo quy định thì chủ đầu tư sẽ phải nộp một mức phí nhất định trên mét vuông. Tiền 
thu được sẽ được chuyển vào một quỹ đặc biệt để sử dụng cho những mục đích đầu tư giới hạn. 
Faria Lima Urban Operation là một trong những chiến dịch sử dụng việc bán quyền phát triển 
không gian để tài trợ cho việc cải thiện kết cấu hạ tầng. Kể từ khi dự án được khởi động, giá 
một mét vuông đất ở những khu vực liên quan đã tăng từ 300 đến 7.000 đô-la Mỹ sau khi các 
khoản đầu tư công được thực hiện. Thay vì sử dụng thuế cải thiện, chính phủ đã bán quyền phát 
triển không gian cho 2,25 triệu m2 sàn xây dựng. Tính đến năm 2005, 190 triệu đô-la Mỹ đã thu 
được từ phương thức này. São Paulo Metro và Văn phòng Quy hoạch đô thị của Chính quyền 
Thành phố São Paulo bàn bạc và thống nhất rằng São Paulo Metro sẽ được quyền khai thác các 
diện tích sàn có tiềm năng xây dựng trong các khu vực mà hệ thống metro đang được triển khai. 
Ví dụ, São Paulo Metro sẽ được nhận quyền khai thác 1 triệu m2 sàn từ các bãi chuyển đổi tàu, 
có thể được thương mại hóa thông qua sử dụng công cụ Chuyển nhượng Diện tích có tiềm năng 
xây dựng (Constructive Potential Transfer – CPT). Đây sẽ là sự trao đổi diện tích theo giá trị 
tương đương giữa các bên liên quan: bên gửi (São Paulo Metro) và bên nhận (nhà đầu tư bất 
động sản). Đây là một lựa chọn hấp dẫn đối với São Paulo Metro vì nguồn lực có được theo cơ 
chế này không thuộc về ngân sách thành phố mà thuộc tài khoản đặc biệt của São Paulo Metro. 
Nguồn lực này có thể khuyến khích việc thiết lập các liên doanh xung quanh các nhà ga và hoàn 
thành một số công trình phụ trợ của các nhà ga như: lối vào, bãi / nhà đậu xe.

Thành phố Porto Alegre là điển hình cho việc áp dụng thành công cơ chế TDR. Thành phố 
này đã thu hồi được diện tích đất rộng để xây dựng tuyến đường mới (3a Avenida Perimetral) 
bằng cách bồi thường cho các chủ đất quyền phát triển không gian có thể được sử dụng ở những 
nơi khác trong Thành phố. Theo đó, 13,2 ha đất được thu hồi dọc theo tuyến đường dài 12,3 km 
và rộng 40 m (bao gồm phần đường dành riêng cho tuyến xe bus nhanh – BRT), 50% chi phí 
(9,8 triệu đô-la Mỹ) được chi trả bằng cơ chế TDR, chiếm 65% diện tích đất được thu hồi không 
bằng cách trưng thu hoặc bằng quyết định tư pháp. Tính khả thi của cơ chế TDR đã được đặt 
nền móng trong chính sách của Thành phố Porto Alegre từ năm 1979, khi Chính quyền Thành 
phố đô thị bắt đầu thu phí quyền phát triển không gian phát sinh do địa điểm bị thu hồi cho các 
công trình công cộng (công viên, đường phố, …). Vì quyền phát triển không gian ban đầu đã 
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được xác định, do đó, quyền này có thể được mua để sử dụng trên các địa điểm khác cùng khu 
vực hoặc ở các khu vực khác trong Thành phố.

Cơ chế TDR tại Thành phố Curitiba được thực hiện với mục đích bảo vệ môi trường, 
ngoài ra còn sử dụng để bảo tồn công trình di sản và phát triển nhà ở xã hội. Để bảo vệ Thành 
phố Curitiba khỏi ngập lụt tái diễn, Chính quyền đã tạo ra một hệ thống thoát nước tự nhiên 
bằng cách sử dụng cơ chế TDR để bảo vệ môi trường thay vì thiết lập các công trình chống ngập 
bằng bê tông. Các khu vực gửi theo cơ chế TDR bao gồm các bờ sông được chuyển đổi thành 
công viên, hút nước tràn và các hồ được xây dựng để chứa nước lũ, từ đó ngăn lũ lụt ở khu vực 
hạ lưu. Công viên Barigui (140 ha với 40 ha hồ) được tạo ra bằng cách áp dụng cơ chế TDR, 
chuyển đổi khu vực đã từng bị cư dân khu ổ chuột chiếm giữ. Quyền phát triển không gian các 
khu bảo tồn và rừng có thể được chuyển đổi để lấy quyền phát triển không gian trong các khu 
vực nhận khác của thành phố. Các chính sách khác của Thành phố cũng được ban hành để hỗ 
trợ cơ chế TDR. Để khuyến khích phát triển cây xanh đô thị, thành phố đưa ra các quy định hạn 
chế phát triển hoạt động xây dựng trong khu vực có đất rừng; được giảm thuế nếu trồng thêm 
cây xanh trên đất tư nhân. Ngoài ra, một mạng lưới đi xe đạp đã được tạo ra dọc theo các đường 
phố và bên trong công viên. Kết quả là, hệ thống công viên ở Thành phố Curitiba được đầu tư 
xây dựng với chi phí ước tính ít tốn kém hơn 5 lần so với việc đầu tư xây dựng các kênh đào 
chống lũ lụt. Chi phí bảo trì công viên đã giảm 80% bằng cách nhốt cừu trong công viên để ăn 
cỏ và cung cấp phân bón tự nhiên. Các khu rừng đã tăng gấp 50 lần kể từ năm 1970, ước tính 
hấp thụ khoảng 140 tấn CO2 mỗi ha. Giá trị các khu đất liền kề với các công viên cũng tăng lên, 
dẫn đến nguồn thu từ thuế bất động sản cũng tăng lên.

2.1.4. Trung Quốc

Cơ chế TDR cũng đã được áp dụng ở Trung Quốc nhằm phục vụ việc bảo vệ đất nông 
nghiệp (Ke et al, 2008; Wang et al, 2020, Chen et al, 2020). Cơ chế Dipiao, một hình thức 
chuyển quyền phát triển không gian, được áp dụng thí điểm ở Thành phố Trùng Khánh (hiện đã 
áp dụng rộng rãi tại tất cả các tỉnh khác tại Trung Quốc) nhằm bảo vệ đất nông nghiệp, tối ưu 
cấu trúc sử dụng đất đô thị - nông thôn, tăng thu nhập dân cư khu vực nông thôn và nhằm giảm 
căng thẳng giữa việc bảo vệ đất nông nghiệp và nhu cầu phát triển đô thị. Dipiao được thiết 
kế để tăng cường sử dụng đất hiệu quả ở các vùng nông thôn bằng cách khuyến khích người 
dân nông thôn khai hoang đất canh tác từ các nhà dân có thể không còn cần thiết do chủ nhà di 
chuyển ra thành thị; đồng thời cung cấp quỹ đất sẵn có để phát triển kinh tế và đô thị theo nhu 
cầu đô thị hóa và công nghiệp hóa. Cụ thể:

- Các hộ gia đình nông dân khai hoang một lượng đất canh tác (bằng cách dồn điền đổi 
thửa đất phát triển nông thôn, bao gồm đất ở và các công trình phụ trợ, xí nghiệp thị trấn, làng 
nghề, các công trình công cộng và phúc lợi nông thôn) có thể có được Dipiao với một diện tích 
đất tương đương. Các hợp tác xã nông thôn tại mỗi địa phương là bên có quyền quyết định diện 
tích nào phải khai hoang dựa trên ý kiến của các hộ nông dân.

- Dipiao sẽ được tập hợp tại Trung tâm Giao dịch đất nông thôn Trùng Khánh (được thành 
lập năm 2008 để điều hành Chương trình trên) và được bán đấu giá cho các nhà phát triển có 
nhu cầu.

- Các nhà phát triển được yêu cầu phải mua một lượng Dipiao phù hợp khi đầu tư xây 
dựng ở vùng ven đô thị. Ví dụ: một nhà phát triển quyết định xây dựng một dự án 10 ha bên 
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ngoài trung tâm Thành phố Trùng Khánh, trước tiên, nhà phát triển đó phải mua một Dipiao có 
diện tích 10 ha với giá thị trường tương ứng với 10 ha đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn.

- Cơ chế Dipiao được giới thiệu lần đầu tiên tại Làng Kongmu thuộc Thành phố Trùng 
Khánh với diện tích 1.860 ha; trong đó, 467 ha đất canh tác và 300 ha đất rừng. Làng có 2.079 
hộ; trong đó, 1.100 hộ làm việc tại khu vực đô thị, 450 hộ đã di cư đến khu vực đô thị; do đó, 
hầu hết nhà ở tại nông thôn bị bỏ trống; 60% thu nhập của các hộ dân đến từ các công việc phi 
nông nghiệp tại khu vực đô thị. Cơ chế Dipiao mang lại cho các hộ nông dân 03 nguồn thu 
nhập: (i) thu nhập trực tiếp, (ii) nối tiếp quyền sở hữu và quyền sử dụng của đất canh tác sau 
khai hoang; (iii) sự ưu tiên canh tác của các chủ sở hữu cũ, giúp tăng thu nhập trực tiếp. So sánh 
giữa cơ chế TDR và cơ chế Dipiao:

- Cơ chế TDR được giao dịch gần như hoàn toàn theo quy luật cung cầu của thị trường; 
người bán TDR nắm giữ 100% lợi nhuận.

- Cơ chế Dipiao được vận hành bởi chính quyền (Trung tâm Giao dịch đất nông thôn) 
theo phương thức bán đấu giá; người nắm giữ Dipiao (hộ nông dân) chỉ sở hữu 85% khoản thu 
từ Dipiao, phần còn lại thuộc về các tập thể nông thôn.

- Do nhu cầu cao trong giai đoạn đầu, giá trị thị trường của Dipiao tăng mạnh, tuy nhiên, 
sau năm 2012, giá trị thị trường của Dipiao chững lại; nguyên nhân được xác định là:

- Nguồn cung Dipiao tăng mạnh hơn so với nguồn cầu.

- Sự thiếu chắc chắn về khả năng tiếp cận thị trường sử dụng đất.

- Xuất hiện các phương thức khác để nhà phát triển có được quyền phát triển không gian 
họ cần (thông qua các chỉ tiêu của Kế hoạch sử dụng đất tổng thể và Chương trình sử dụng đất 
hàng năm) khiến nhu cầu đấu giá Dipiao giảm. 

- Thị trường giao dịch thứ cấp của Dipiao không hình thành do chính quyền kiểm soát 
chặt chẽ (không được mua đi bán lại).

2.1.5. Đặc khu Hong Kong (Trung Quốc)

Tình trạng kiểm soát việc phát triển bất động sản và tác động của nó đến các công trình 
di sản là nguyên nhân Chính quyền Đặc khu Hong Kong phải áp dụng cơ chế TDR. Các công 
trình di sản thường nằm ở các vị trí đắc địa (ví dụ: khu vực Sheung Wan hay Wanchai), có tiềm 
năng phát triển nhưng mang lại doanh thu thấp do kiến trúc cũ kỹ, công năng lỗi thời và các biện 
pháp kiểm soát tiền thuê; trong khi đó, các khoản trợ cấp của Chính quyền cho việc sửa chữa, 
bảo trì các công trình di sản tư nhân hầu như không có cho đến thời gian gần đây. Do đó, động 
lực bảo tồn các công trình di sản của chủ sở hữu là rất thấp. Cơ chế TDR áp dụng cho 02 trường 
hợp: chuyển quyền phát triển không gian cho các địa điểm liền kề và cho các địa điểm không 
liền kề. Các điều kiện để áp dụng thành công cơ chế TDR:

- Thứ nhất, việc chỉ định các khu vực gửi và nhận: để giao dịch TDR được dễ dàng với 
DR được coi như một loại tài sản thông thường hàng ngày, việc gioa dịch TDR có thể bắt đầu 
giữa các địa điểm tương tự trong cùng một khu vực. 

- Thứ hai, việc chứng nhận công nhận di sản: cần lập danh sách khảo sát toàn diện các di 
sản bao gồm quyền sở hữu trên danh nghĩa, công nhận tầm quan trọng của di sản, giá trị sử dụng 
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hiện hữu, giá trị phát triển tiềm năng, kế hoạch bố trí, khiếm khuyết về kết cấu, các vấn đề cần 
sửa chữa riêng và các biện pháp khắc phục cần thiết.

- Thứ ba, việc định giá chuyển nhượng quyền phát triển không gian: các phương pháp 
định giá được chấp nhận chính thức bao gồm “phương pháp so sánh”, “định giá phần còn lại”, 
“phương pháp đầu tư”, “phương pháp nhà thầu” và “phương pháp lợi nhuận”; trong số này, 
“phương pháp so sánh” được sử dụng rộng rãi nhất. 

- Thứ tư, công cụ pháp lý khả thi cho cơ chế TDR: đó là văn bản giao ước hạn chế, trong 
đó nêu rõ việc chuyển nhượng quyền giữa các lô và sự mất quyền phát triển không gian vĩnh 
viễn đối với lô gửi.

- Thứ năm, phân khu khuyến khích và hệ số sử dụng đất thưởng thêm. 

2.1.6. Đài Loan (Trung Quốc)

- Tại Đài Loan, cơ chế TDR được áp dụng từ năm 1997 và đã hỗ trợ việc bảo tồn các khu 
vực lịch sử và các công trình di sản, đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng và chỉnh 
trang đô thị. Tại Khu phố cổ Dadaocheng (với diện tích 40,48 ha), TDR tỏ ra là một công cụ vô 
cùng hiệu quả và có ý nghĩa lớn: nó giảm thiểu áp lực ngân sách chi trực tiếp cho công tác bảo 
tồn, nhưng vẫn thúc đẩy công tác bảo tồn nhờ tạo ra được cuộc chơi mà tất cả các bên liên quan 
cùng có lợi, đặc biệt là đối với chủ sở hữu các công trình di sản. Đến cuối năm 2012, có 340 
hồ sơ đăng ký nhận TDR, trong đó có 275 trường hợp đã được chấp thuận và nhận TDR (Phạm 
Thúy Loan, 2015). Hình 4 chỉ rõ các khu vực áp dụng cơ chế TDR, trong đó:

- Các khu vực cho phép chuyển TDR là các công trình thuộc Khu phố cổ Dadaocheng và 
các công trình di sản khác thuộc Đặc khu Dadaocheng (Dadaocheng Special District).

- Các khu vực cho phép nhận là các khu mới phát triển, có các công trình kết cấu hạ tầng 
giao thông tốt: khu vực chung quanh các trạm MRT, khu vực đất bồi đắp ven sông Keelung, khu 
vực dọc đường chính từ Nhà ga trung tâm.

Hình 4. Các khu vực cho phép chuyển và cho phép nhận TDR ở Thành phố Đài Bắc (Đài 
Loan) - nguồn: TCURO (2018)
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2.1.7. Nhật Bản

Theo Niken Sekkei và Suzuki et al (2015), tại Nhật Bản, cơ chế TDR phục vụ hai mục 
đích chính: bảo tồn công trình di sản và điều tiết không gian xung quanh khu vực các nhà ga 
metro theo mô hình TOD. Theo Nikken Sekkei Ltd., một trường hợp điển hình về áp dụng cơ 
chế TDR, đó là dự án cải tạo khu vực Nhà ga Tokyo; trong đó, quyền phát triển không gian 
được chuyển từ công trình di sản Nhà ga Tokyo (vốn được xây dựng từ năm 2015 và có giá trị 
lịch sử và kiến trúc, được bảo tồn) và công trình Nhà ga cũ (vốn là trung tâm thương mại cao 
tầng, chắn hướng nhìn đến Hoàng cung, được tháo dỡ) đến các công trình cao tầng mới được 
xây dựng trong khu vực, bảo đảm mục tiêu bảo tồn kiến trúc và tạo tầm nhìn thông thoáng tới 
Hoàng cung, đồng thời, vẫn đáp ứng nhu cầu hoạt động hiện tại. 

Hình 5. Ý tưởng cải tạo khu vực Nhà ga Tokyo – nguồn: Nikken Sekkei Ltd.

2.1.8. Các quốc gia khác

Theo Smolka (2013), Thành phố Mexico (Mexico) đã nỗ lực áp dụng cơ chế TDR để tài trợ 
cho việc khôi phục khu vực trung tâm lịch sử vào cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, sự thiếu vắng 
các quy định pháp luật rõ ràng như ở các thành phố của Brazil khiến việc xác định các khoản phí 
thu từ các nhà phát triển bất động sản đối với quyền xây dựng (hay chính là quyền phát triển không 
gian) bổ sung trong khu vực nhận dựa vào sự nhượng bộ tùy ý của các cơ quan quy hoạch. Do đó, 
việc áp dụng cơ chế TDR bị đình chỉ vào thập niên 2000 do ngày càng có nhiều nghi ngờ về các 
hành vi hối lộ để được sự nhượng bộ có lợi, cũng như để được nới lỏng các quy định về sử dụng 
đất. Cũng theo Soumya (2013), tại Philippines, cơ chế TDR được đề xuất áp dụng như là một biện 
pháp chính để giảm thiểu nguy cơ thảm họa (DRR) thông qua quy hoạch sử dụng đất. Ở Thành 
phố Marikina, nó được khuyến nghị áp dụng trong công tác giảm thiểu rủi ro của động đất - vốn 
gặp các thách thức liên quan đến: (i) việc di dời những người định cư không chính thức khỏi các 
khu vực rủi ro, (ii) thiếu quỹ đất có thể phát triển và (iii) mật độ dân số cao.

2.2. Các bài học kinh nghiệm

2.2.1. Các lợi ích của cơ chế TDR

Theo Soumya (2013), các lợi ích mà cơ chế TDR đem lại:

- Bảo đảm quyền lợi chính đáng cho các chủ sở hữu các địa điểm gửi quyền phát triển 
không gian.
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- Bảo vệ các giá trị văn hóa, môi trường mà địa điểm này mang lại cho xã hội.

- Hướng nguồn lực đầu tư phát triển đến các địa điểm nhận quyền phát triển không gian 
phù hợp.

- Hỗ trợ chính quyền đầu tư phát triển / nâng cấp các công trình kết cấu hạ tầng với chi 
phí tối thiểu và không cần thu hồi đất.

- Các lợi ích mà cơ chế TDR đem lại được nêu cụ thể theo từng lĩnh vực sau đây.

- Thứ nhất, để bảo tồn khu vực lịch sử và công trình di sản, cơ chế TDR hỗ trợ việc dịch 
chuyển quyền phát triển không gian chưa được sử dụng ra khỏi các địa điểm cần bảo tồn, bảo 
đảm quyền lợi của chủ sở hữu các địa điểm này, chủ sở hữu các địa điểm sẽ sử dụng nguồn tài 
chính từ việc bán quyền phát triển không gian cho việc bảo tồn (không sử dụng ngân sách nhà 
nước).

- Thứ hai, để bảo vệ không gian xanh, không gian mở và các khu vực nhạy cảm với môi 
trường, sinh thái, từ thập niên 1970, cơ chế TDR cũng đã hỗ trợ việc dịch chuyển quyền phát 
triển không gian ra khỏi các địa điểm này.

- Thứ ba, để linh hoạt trong quy hoạch, thiết kế đô thị, nhiều thập niên qua, chính quyền 
các thành phố lớn trên thế giới (trường hợp tiên phong và tiêu biểu là Thành phố New York) đã 
sử dụng cơ chế TDR nhằm đạt được hiệu quả của thị trường bất động sản.

2.2.2. Các hạn chế của cơ chế TDR

Theo NYCPlanning (2015) và Soumya (2013), có thể thấy được các hạn chế của cơ chế 
TDR:

- Trước hết và quan trọng nhất, có thể có sự mâu thuẫn giữa: (i) các nguyên tắc trật tự cơ 
bản trong quy hoạch và sử dụng đất, sự ổn định và khả năng dự đoán trong quy định về hình 
khối; và (ii) sự cho phép chuyển dịch khối tích theo những cách không thể dự đoán được theo cơ 
chế TDR. Việc áp dụng cơ chế TDR một cách quá tự do có thể làm ảnh hưởng đến trách nhiệm 
của chính quyền thành phố trong việc quản lý phát triển vùng và đô thị theo quy hoạch.

- Thứ hai, các quy định về quyền phát triển không gian / hệ số sử dụng đất phải bảo đảm 
chất lượng môi trường sống của cộng đồng. Quyền phát triển không gian không thể được tạo ra 
và bán để tạo doanh thu ngoài nguyên tắc: hệ số sử dụng đất phải phù hợp với năng lực phục vụ 
của các công trình kết cấu hạ tầng của khu vực.

- Thứ ba, việc áp dụng cơ chế TDR sẽ bị hạn chế nếu các công cụ cơ bản khác có thể thực 
hiện các mục tiêu mà cơ chế TDR hướng tới; ví dụ: công cụ tái phân vùng. Nếu việc tăng hệ số 
sử dụng đất trong một khu vực nhất định là phù hợp, việc sử dụng công cụ tái phân vùng để tăng 
hệ số sử dụng đất cho toàn khu vực thông thường sẽ có ý nghĩa hơn việc tăng hệ số sử dụng đất 
(quyền phát triển không gian) đối với một số địa điểm nhất định trong khu vực. Nếu việc giới 
hạn hệ số sử dụng đất trong một khu vực nhất định là cần thiết, việc sử dụng công cụ tái phân 
vùng để giới hạn hệ số sử dụng đất cho toàn khu vực thông thường sẽ có ý nghĩa hơn việc giới 
hạn hệ số sử dụng đất (quyền phát triển không gian) chưa được sử dụng đối với một số địa điểm 
nhất định trong khu vực. 

- Thứ tư, ngay cả khi được thiết kế để phù hợp hơn với các mục tiêu quy hoạch và sử 
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dụng đất, các cơ chế TDR phải đáp ứng các quy định pháp lý. Về mặt pháp lý, quyền phát triển 
không gian do cơ chế TDR tạo ra cần phải có địa điểm tiếp nhận trên thực tế. Một trong những 
thử nghiệm ban đầu của Chính quyền Thành phố New York với cơ chế TDR bị thất bại là vụ 
Công ty đầu tư Fred F. (Pháp)2.

2.2.3. Các yếu tố thúc đẩy sự thành công trong áp dụng cơ chế TDR

Theo Li (2008), Nelson et al (2012), Puertz (2016) và Soumya (2013), các yếu tố thúc đẩy 
sự thành công trong áp dụng cơ chế TDR được nhận diện như sau:

- Cần có nhu cầu cao của các nhà phát triển bất động sản về bổ sung quyền phát triển 
không gian trong các khu vực nhận; đồng thời, không có các công cụ khác có thể thay thế cơ 
chế TDR để có thể bổ sung quyền phát triển không gian.

- Cần tuân thủ theo Quy hoạch tổng thể và chỉ định một cách cẩn thận các khu vực nhận 
dựa trên năng lực phục vụ của hệ thống công trình kết cấu hạ tầng của khu vực này.

- Cần có các cơ quan quản lý phát triển mang tính tổng hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc áp dụng cơ chế TDR, bởi lẽ, cơ chế này thường hướng tới đa mục tiêu.

- Cần định giá quyền phát triển không gian và xác định cấu trúc thị trường quyền phát 
triển không gian một cách chính xác.

- Cần cung cấp thông tin, dữ liệu về cơ chế TDR đến chủ các địa điểm gửi và các nhà phát 
triển bất động sản một cách đầy đủ và chính xác; sự bất cân xứng về thông tin, dữ liệu và năng 
lực đàm phán có thể dẫn đến một số ít các nhà đầu tư độc quyền thị trường TDR và làm chệch 
các mục tiêu chính sách ban đầu.

- Cần giảm thiểu các chi phí và thời gian phát sinh trong quá trình thực hiện thỏa thuận về 
chuyển nhượng quyền phát triển không gian để khuyến khích chủ các địa điểm gửi và các nhà 
phát triển bất động sản tham gia thị trường TDR.

- Cần thành lập ngân hàng TDR, nơi có thể bán, ký gửi quyền phát triển không gian phát 
sinh từ các địa điểm gửi và mua các quyền này cho các địa điểm tiếp nhận; đây là một điều kiện 
quan trọng để thúc đẩy thị trường TDR. 

- Cần các chính sách từ chính quyền địa phương để áp dụng hiệu quả cơ chế TDR:

+ Kết hợp cơ chế TDR với các công cụ / chính sách khác trong một “gói” công cụ / chính 
sách: hạn chế phát triển trong các khu vực gửi và khuyến khích hình thành các khu vực lưu trữ 
nước mưa tạm thời, …

+ Tăng cường năng lực địa phương trong quản lý quy hoạch, đất đai và điều phối thị 
trường bất động sản.

+ Nâng cao năng lực liên quan cho các tổ chức cộng đồng tại địa phương.

2.2.4. Các yếu tố khiến việc áp dụng cơ chế TDR thất bại

2 Năm 1972, trước khi cơ chế TDR được chấp nhận hoàn toàn, Chính quyền Thành phố New York đã cấp cho Công 
ty đầu tư Fred F. quyền phát triển không gian để đổi lấy việc Công ty phải chuyển hai trong số các lô đất của mình 
từ khu dân cư mật độ cao (R10) sang chức năng công viên công cộng. Công ty đầu tư Fred F. (Pháp) kiện Chính 
quyền Thành phố New York và Tòa phúc thẩm New York đã phản đối tính chất bắt buộc của việc trao đổi và cho 
thấy rằng quyền phát triển không gian sẽ là một khoản bồi thường vô giá trị nếu không có địa điểm nhận.
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Tổng hợp từ các trường hợp áp dụng cơ chế TDR trên thế giới (NYC Planning, 2015; …), 
các yếu tố khiến việc áp dụng cơ chế TDR thất bại được nhận diện như sau:

- Các yêu cầu về thủ tục hành chính khi áp dụng cơ chế TDR là những thách thức cho việc 
giải phóng và mở rộng thị trường TDR; tuy nhiên, nếu không có sự kiểm soát và giám sát đầy 
đủ việc dịch chuyển diện tích sàn giữa các địa điểm, thậm chí cần Giấy phép đặc biệt trong một 
số trường hợp nhất định, có thể xảy ra hậu quả về chất lượng phát triển đô thị, như trường hợp 
một tổ chức dân sự nổi tiếng gần đây đã phát hành một báo cáo đặt nghi vấn về việc sử dụng cơ 
chế ZLM nhằm xây dựng các căn hộ cao cấp “siêu cao tầng” ở phía Nam của Công viên Trung 
tâm New York.

- Thị trường TDR khó có khả năng phát triển nếu khu vực gửi và khu vực nhận bị hạn chế 
và có quy mô nhỏ.

- Thị trường TDR khó vận hành nếu các khoản trợ cấp từ chính quyền làm giảm chênh 
lệch giá đất trên thị trường bất động sản.

3. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CƠ CHẾ TDR TẠI VIỆT NAM

3.1. Bối cảnh Việt Nam

Hiện nay, công tác quản lý phát triển vùng và đô thị tại Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Thứ 
nhất, khó khăn trong bố trí nguồn lực (tài chính và đất đai) phục vụ đầu tư phát triển:

- Về tài chính, ngân sách dành cho đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng (giao thông, 
chống ngập nước, công viên cây xanh, …) và bảo tồn các khu vực lịch sử và công trình di sản 
ngày càng hạn hẹp.

- Về đất đai, nguồn lực đất đai đang ngày càng hạn chế, do đó, việc khai thác nguồn lực 
đất đai theo hướng tăng hệ số sử dụng đất là nhu cầu cấp thiết.

Thứ hai, khó khăn trong việc tìm tiếng nói đồng thuận giữa chính quyền, doanh nghiệp, người 
dân trên cơ sở bảo đảm các quyền lợi chính đáng và hợp pháp của các thành phần xã hội này. 

3.2. Sự cần thiết phải áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam

Trên cơ sở phân tích thực tiễn áp dụng cơ chế TDR tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên 
thế giới, cơ chế này được kỳ vọng sẽ giải quyết các vấn đề nêu trên trong quản lý phát triển vùng 
và đô thị tại Việt Nam; cụ thể như sau:

- Tạo sự đồng thuận (hỗ trợ chủ sở hữu các địa điểm bị hạn chế sử dụng được quyền phát 
triển không gian vì lợi ích công cộng) trong bảo tồn các khu vực lịch sử và công trình di sản, 
bảo vệ các khu vực nhạy cảm về môi trường và sinh thái, và giữ gìn và phát triển các không gian 
xanh và không gian mở.

- Tạo nguồn lực cho phát triển vùng và đô thị (điều tiết giá trị quyền phát triển không gian 
phát sinh do đầu tư xây dựng hạ tầng) nhằm: đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng (nhất là 
kết cấu hạ tầng giao thông), chỉnh trang các khu vực xung quanh hệ thống nhà ga metro theo 
mô hình TOD, và nâng cấp đô thị, cải tạo các khu ở lụp xụp.

Việc áp dụng cơ chế TDR là cần thiết, có thể giúp đáp ứng nhiều nhu cầu, giải quyết nhiều 
vấn đề quan trọng và mang tính cấp bách trong phát triển vùng và đô thị tại Việt Nam.
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3.3. Cơ sở áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam

3.3.1. Các nghiên cứu nhằm áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu liên quan đến việc áp dụng cơ chế TDR trong quản lý 
phát triển vùng và đô thị tại Việt Nam đã được thực hiện trong thời gian gần đây. 

- Trong bài báo “Khu phố cổ Dadaocheng, bài học bảo tồn và quản lý di sản của Đài 
Loan” (Phạm Thúy Loan, 2015) đăng tại Tạp chí Quy hoạch đô thị số 20 năm 2015, công tác 
bảo tồn và quản lý di sản tại Đài Loan (Trung Quốc) được phân tích, trong đó, TDR được đề 
cập như một trong các cơ chế quan trọng.

- Trong đề tài “Nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho công tác bảo tồn” (Phạm Trần 
Hải, 2016) trong khuôn khổ Chương trình hành động trong công tác bảo tồn cảnh quan, kiến 
trúc trên địa bàn TP.HCM, TDR được đề xuất để bảo đảm quyền lợi cho các chủ sở hữu công 
trình di sản nhằm tạo động lực trong công tác bảo tồn trên địa bàn TP.HCM.

- Trong bài viết “Huy động tài chính từ đất đai để phát triển hạ tầng” (Phạm Sỹ Liêm, 
2017), cơ chế TDR được giới thiệu như là một trong nhiều phương thức huy động tài chính từ 
đất đai nhằm phát triển hệ thống hạ tầng.

- Trong bài báo “Quyền phát triển đất đai: Khái niệm và mô hình” (Nguyễn Hoàng Linh, 
2018) đăng tại Tạp chí Kiến trúc số 07-2018, thông qua việc phân tích về khái niệm và mô hình 
liên quan đến quyền phát triển đất đai tại 03 trường hợp thực tiễn tại Anh, Hoa Kỳ và Pháp, một 
số nhận định về tính công bằng trong quy hoạch đô thị đã được đúc kết.

- Trong bài tham luận “Các cách thức khai thác giá trị từ đất cho phát triển hạ tầng đô thị” 
(Huỳnh Thế Du, 2018) được trình bày tại Tọa đàm “Chuyển nhượng quyền phát triển bất động 
sản – Khả năng áp dụng tại TP.HCM” do Hội đồng nhân dân TP.HCM tổ chức ngày 08 tháng 
09 năm 2018, thông qua trường hợp Thành phố São Paulo (Brazil), TDR được giới thiệu là cơ 
chế bán quyền phát triển không gian và là cách thức khai thác giá trị từ đất cho phát triển kết 
cấu hạ tầng đô thị nhưng không thu hồi đất.

- Trong Bài tham luận “TDR và Cơ hội chính sách cho các vấn đề phát triển ở TP.HCM” 
(Nguyễn Ngọc Hiếu, 2018) được trình bày tại Hội thảo “Chuyển nhượng quyền phát triển bất 
động sản (TDR): Kinh nghiệm thực tiễn và khả năng áp dụng tại TP.HCM” do Viện Nghiên 
cứu phát triển TP.HCM tổ chức ngày 06 tháng 12 năm 2018, thông qua việc giới thiệu các kinh 
nghiệm quốc tế, cơ chế TDR được đề xuất như là một cơ hội tiềm năng nhằm giải quyết hàng 
loạt các vấn đề hiện hữu của TP.HCM; gồm: ngập lụt ở khu vực ngoại vi đô thị hóa tự phát, 
thiếu công viên và không gian công cộng, không thực thi được công tác mở rộng hẻm và chỉnh 
trang khu nghèo, thiếu nguồn lực cải thiện đường bờ sông, thiếu nguồn lực khai thác hiệu quả 
khu vực quanh nhà ga metro và thiếu nguồn lực bảo tồn di sản; trong bối cảnh các công cụ huy 
động nguồn lực hiện còn nhiều hạn chế.

- Trong bài báo “Chuyển nhượng quyền phát triển không gian (TDR) – Công cụ quản lý 
không gian đô thị” (Nguyễn Hoàng Minh, 2018) đăng tại Tạp chí Quy hoạch xây dựng số 93, 
cơ chế TDR được cho là có cơ hội tốt để thí điểm tại Khu vực trung tâm hiện hữu TP.HCM (930 
ha) trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phát triển trong khu vực trung tâm đô thị TP.HCM là rất lớn 
khiến giá trị đất đai xu hướng tăng, nhất là đất xây dựng các công trình cao tầng; đối với công 
trình cao tầng, giá trị phần không gian phía trên một mảnh đất (diện tích sàn được xây dựng) 
thường có giá trị lớn hơn giá trị của chính mảnh đất đó.
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Với các nghiên cứu đã được thực hiện trên, một số vấn đề sau đây cần được tiếp tục làm 
rõ:

- Các bài học kinh nghiệm áp dụng cơ chế TDR tại các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế 
giới dưới góc độ pháp lý và thực tiễn của Việt Nam. 

- Cần làm rõ các cơ hội và thách thức trong việc áp dụng cơ chế TDR vào thực tiễn của 
công tác quản lý phát triển vùng và đô thị tại Việt Nam.

- Cần làm rõ cách tiếp cận như thế nào trong việc áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam: lĩnh 
vực ưu tiên áp dụng và khu vực ưu tiên áp dụng.

3.3.2. Quan điểm của các cấp chính quyền về việc áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam

Tại Việt Nam, trong thời gian gần đây, cơ chế TDR đã được các cấp chính quyền quan tâm 
với mong muốn nghiên cứu và áp dụng cơ chế này vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề trong 
quản lý phát triển vùng và đô thị tại Việt Nam. Trong dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị (tại 
Tờ trình số 85/TTr-CP ngày 27 tháng 3 năm 2018 của được Chính phủ):

- Tại Khoản 21 Điều 3, quyền phát triển đô thị (một cách dùng từ khác của quyền phát 
triển không gian) đã được định nghĩa là “quyền của chủ thể có quyền bề mặt, được phép xây 
dựng công trình tối đa trên và dưới mặt đất căn cứ theo hệ số sử dụng đất tại khu vực đó”.

- Tại Điều 32 và Điều 33, phương án khai thác quyền phát triển đô thị (nếu có) là một nội 
dung của báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới và là nội dung thẩm 
định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới.

- Tại Điều 49, chuyển quyền phát triển đô thị được quy định là một phương thức huy động 
nguồn lực tài chính phát triển đô thị; Tại Điều 51, chuyển quyền phát triển đô thị được định 
nghĩa là “việc chuyển giao quyền phát triển đô thị từ người này sang người khác thông qua các 
hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng cho quyền phát triển đô thị”.

Ngày 08 tháng 9 năm 2018, Hội đồng nhân dân TP.HCM đã tổ chức Tọa đàm “Chuyển 
nhượng quyền phát triển bất động sản - Khả năng áp dụng tại TP.HCM”, thành phần tham dự là 
các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà quản lý, nhằm:

- Đánh giá các điều kiện thực tiễn về quy hoạch và phát triển đô thị tại TP.HCM.

- Yêu cầu cần thực hiện để xây dựng chính sách và áp dụng cơ chế TDR trong điều kiện 
thực tiễn hiện nay tại TP.HCM.

Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM đã tổ chức Hội thảo khoa học “Chuyển nhượng 
quyền phát triển bất động sản (TDR): Kinh nghiệm thực tiễn và khả năng áp dụng tại TP.HCM” 
vào ngày 06 tháng 12 năm 2018. Trên cơ sở nội dung trao đổi tại Hội thảo này, tại Công văn số 
2420/VP-ĐT ngày 25 tháng 3 năm 2019 và Công văn số 2157/UBND-ĐT ngày 11 tháng 6 năm 
2020, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã chấp thuận chủ trương, cho phép chủ trì, phối hợp với các 
bộ ngành, sở ngành, các cơ quan, đơn vị Hiệp hội bất động sản và các nhà khoa học, các chuyên 
gia có liên quan tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, các đề án, các buổi hội thảo 
và tọa đàm để làm rõ về bản chất của cơ chế TDR vào thực tiễn TP.HCM. 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng đánh giá cao và ủng hộ đề xuất áp dụng cơ chế TDR của Trung 
tâm Nghiên cứu vùng và đô thị (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP.HCM) tại Công 
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văn số 2288/BXD-PTĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019 gửi Văn phòng Chính phủ; đồng thời, giao 
Cục Phát triển đô thị phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu vùng và đô thị để xây dựng các quy 
định cụ thể về cơ chế TDR trong quá trình nghiên cứu xây dựng Luật Quản lý phát triển đô thị, 
đảm bảo sự vận hành hiệu quả của cơ chế này trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM đã ban hành Công văn số 182/SQHKT-HTKT ngày 
14 tháng 01 năm 2020, kèm theo Dự thảo “Báo cáo định hướng điều chỉnh Quy hoạch chung 
TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060”; trong đó, việc áp dụng cơ chế TDR được đề 
xuất là một nội dung liên quan đến nguồn lực và động lực kinh tế - xã hội cần được nghiên cứu 
nhằm thực thi Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

3.4. Các thách thức trong việc áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam

3.4.1. Các thách thức về mặt pháp lý

Quyền phát triển không gian là một khái niệm mới, tuy nhiên, khái niệm này không trái 
với hệ thống pháp luật hiện hữu mà cần được làm rõ từ các phạm trù sẵn có. Theo Tống Thị 
Hạnh (2020), các thách thức trong việc áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam liên quan việc xác lập, 
sử dụng, chuyển quyền phát triển không gian; cụ thể như sau:

- Từ Điều 267 đến Điều 273 Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã có những quy định 
mang tính nguyên tắc về khái niệm quyền bề mặt; căn cứ xác lập quyền bề mặt; hiệu lực, thời 
hạn, nội dung của quyền bề mặt; chấm dứt quyền bề mặt; xử lý tài sản khi quyền bề mặt chấm 
dứt. Tuy nhiên, để xác lập quyền bề mặt, xác định thời hạn, nội dung, … của quyền bề mặt thì 
phải được các luật có liên quan như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng, … 
quy định cụ thể.

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 35/2018/QH14) chưa 
có quy định về việc Nhà nước trao quyền sử dụng mặt đất, mặt nước, khoảng không gian trên 
mặt đất, mặt nước và lòng đất mà không gắn với việc trao quyền sử dụng đất; chưa có quy định 
về giá trị quyền phát triển không gian, tiền sử dụng không gian, khoản thu tài chính từ sử dụng 
không gian, ...

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 (được sửa đổi bổ sung tại Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương số 77/2015/QH13, Luật số 35/2018/QH14 và Luật Kiến trúc số 40/2019/
QH14) đã có những quy định về không gian đô thị và quản lý không gian đô thị. Tuy nhiên, 
Luật này chưa có quy định về mối liên hệ giữa quyền phát triển không gian đô thị với chỉ tiêu 
sử dụng đất quy hoạch đô thị; giữa quyền phát triển không gian đô thị với việc điều chỉnh quy 
hoạch đô thị.

- Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 32/2009/
QH12) quy định khu vực bảo vệ I (vùng có các yếu tố gốc cấu thành di tích) phải được bảo vệ 
nguyên trạng về mặt bằng và không gian, điều này dẫn đến những thách thức lớn trong việc 
bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa với việc đầu tư phát triển đô thị. Hiện nay, trên thế giới 
đã có nhiều thực hành tốt liên quan đến việc áp dụng các công cụ pháp lý cần thiết nhằm cân 
bằng giữa bảo tồn và phát triển, trong đó TDR là một cơ chế đã áp dụng khá thành công tại Mỹ, 
Châu Âu, Nhật Bản, … và cần được nghiên cứu áp dụng trong điều kiện Việt Nam, bước đầu là 
khẳng định khái niệm pháp lý. 
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- Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 quy định các loại bất động sản đưa 
vào kinh doanh bao gồm: nhà, công trình xây dựng có sẵn của các tổ chức, cá nhân; nhà, công 
trình xây dựng hình thành trong tương lai của các tổ chức, cá nhân; nhà, công trình xây dựng là 
tài sản công được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đưa vào kinh doanh; các loại đất 
được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp 
luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, Luật này không quy 
định quyền phát triển không gian (trong đó có không gian đô thị) là một loại bất động sản được 
đưa vào kinh doanh.

- Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 
32/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13) đã quy định thu nhập chịu thuế bao gồm: thu nhập từ 
chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng một số quyền (như quyền tham gia dự án đầu tư, 
chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, …). Tuy nhiên, Luật này chưa 
quy định thu nhập từ chuyển nhượng quyền phát triển không gian là một trong những loại thu 
nhập chịu thuế.

- Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 
26/2012/QH13 và Luật số 71/2014/QH13) đã quy định thu nhập từ chuyển nhượng bất động 
sản, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; thu nhập 
từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc sử dụng nhà ở; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê 
đất, quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản 
dưới mọi hình thức thuộc thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, Luật này không có quy định thu nhập 
từ chuyển nhượng quyền phát triển không gian là một trong những loại thu nhập chịu thuế.

Cơ chế TDR cần được đưa vào dự thảo Luật Đất đai (cần đưa khái niệm “quyền bề mặt” 
vào nội hàm “không gian sử dụng đất, đất xây dựng công trình ngầm, đất xây dựng công trình trên 
không”) và dự thảo Luật Quản lý phát triển đô thị (cần làm rõ: khái niệm và chủ thể của quyền 
phát triển không gian; hình thức và điều kiện chuyển quyền phát triển không gian; mối liên hệ 
giữa quyền phát triển không gian với hệ số sử dụng đất và điều chỉnh quy hoạch xây dựng,…)

3.4.2. Các thách thức về mặt kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, các thách thức sau cần được nghiên cứu giải quyết:

- Định lượng mối quan hệ giữa năng lực hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và khả năng 
phát triển không gian của một khu vực nhất định.

- Định lượng giá trị của DR phù hợp với từng khu vực đô thị, tại từng thời điểm thích hợp.

- Xác định ranh giới cụ thể các khu vực gửi và khu vực nhận; xác định giá trị của hệ số 
giá trị quyền phát triển không gian giữa khu vực gửi và khu vực nhận.

- Kiểm soát sự chuyển đổi tự do hình thái không gian trong khu vực nhận.

3.4.3. Các thách thức về mặt chính sách

Về mặt chính sách, các thách thức sau cần được nghiên cứu giải quyết:

- Bảo đảm sự chính xác, công khai, minh bạch của (i) hệ thống thông tin về quy trình 
chuyển và nhận quyền phát triển không gian và (ii) hệ thống dữ liệu về các khu vực gửi và khu 
vực nhận quyền phát triển không gian.
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- Bảo đảm sự vận hành thông suốt, minh bạch và hiệu quả của ngân hàng TDR, sàn giao 
dịch TDR.

- Bảo đảm sự giám sát, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước đối với việc chuyển và 
nhận TDR.

3.5. Lộ trình đề xuất để áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam

Trên cơ sở những phân tích trên đây, việc áp dụng cơ chế TDR tại Việt Nam cần tiếp cận 
theo lộ trình từng bước với một đề xuất sau đây.

- Rà soát về khung pháp lý liên quan đến cơ chế TDR: xác định rõ các điểm vướng mắc 
về pháp lý (chưa được quy định, hoặc được quy định nhưng chưa rõ ràng, hoặc được quy định 
rõ ràng và quy định đó mâu thuẫn với nguyên tắc của cơ chế TDR) nhằm:

+ Đề xuất các định hướng giải quyết các vấn đề vướng mắc.

+ Đề xuất loại văn bản pháp luật để hướng dẫn xử lý các vấn đề vướng mắc.

+ Đề xuất loại văn bản pháp luật để hướng dẫn áp dụng thí điểm việc xử lý các vấn đề 
vướng mắc.

- Xây dựng kế hoạch để áp dụng thí điểm cơ chế TDR, bao gồm việc xác định:

+ Phạm vi địa lý được áp dụng thí điểm: khu vực nhận và khu vực gửi.

+ Các lĩnh vực nhất định được áp dụng thí điểm.

+ Thời gian được áp dụng thí điểm.

+ Phương pháp đánh giá kết quả thí điểm.

- Thể chế hóa và ban hành các chính sách để thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi cơ chế TDR: 
Sau khi đánh giá việc thí điểm, nếu đạt được các kết quả tích cực, cần nghiên cứu để thể chế 
hóa và ban hành các chính sách để thúc đẩy việc áp dụng cơ chế TDR; trước hết, cơ chế TDR 
nên được áp dụng giữa các khu vực trong phạm vi đô thị, sau đó, có thể mở rộng giữa đô thị và 
nông thôn trong phạm vi vùng./.
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ĐỂ CÁC SIÊU ĐÔ THỊ CỦA VIỆT NAM TRỞ THÀNH  
CÁC CỰC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG

PGS.TS.KTS Nguyễn Hồng Thục
        Đại học Quốc gia Hà Nội

Cách tiếp cận mới nhất về  đô thị hóa dựa trên hai khái niệm then chốt và theo đó có thể 
đổi mới tư duy đô thị hóa trên phạm vi toàn cầu: 1, Mức độ đô thị hóa, và  2, Đổi mới các khu 
vực chức năng, để đô thị là động lực phát triển nền kinh tế quốc dân. Điều đó cho thấy các xu 
hướng đô thị hóa gần đây và tương lai, phải vừa tăng chất lượng sống đô thị, đồng thời chuyển 
hóa để đô thị là nơi phản ánh mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và hệ thống cư trú đô thị một 
cách bền vững (Báo cáo chính sách đô thị 2018-OECD).

Như vậy có thể định nghĩa “Đô thị hóa kiểu mới” như sau: Là hiện tượng xã hội liên quan 
tới những dịch chuyển kinh tế-xã hội-văn hóa-không gian-môi trường sâu sắc gắn với các cuộc 
cách mạng công nghiệp và trí thức, tạo đà thúc đẩy sự phân công xã hội, chuyển đổi và hình 
thành các nghề nghiệp mới, tạo ra nhu cầu dịch cư vào các trung tâm đô thị lớn và là động lực 
để tăng trưởng kinh tế, làm điểm tựa cho các thay đổi bộ mặt xã hội. Đô thị hóa kiểu mới tạo sự 
cân bằng động giữa môi trường xây dựng, môi trường kinh tế- xã hội và môi trường tự nhiên để 
xây dựng đô thị thông minh, bền vững và chống chịu biến đổi khí hậu.” Một số luận điểm sau 
khẳng định đô thị cần trở thành những cực tăng trưởng kinh tế để phát triển xã hội.

Đô thị, đặc biệt các dô thị cực lớn, cũng đồng thời là: Một không gian vật thể; Một không 
gian kinh tế mạnh: Bởi tính tập trung kinh tế mật độ cao ở đô thị, tức là một tập hợp các cơ sở 
sản xuất ở cả các khu vực kinh tế chính thức (và cả phi chính thức). Người ta thường đặt câu 
hỏi: Đâu là động cơ dẫn đến sự bùng nổ đô thị hóa như vậy? Ở hầu hết các khu vực trên thế giới, 
đô thị hóa luôn luôn thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế của các quốc gia. Tính trung bình, khoảng 
75% các hoạt động sản xuất kinh tế trên toàn cầu diễn ra tại các đô thị, và tỷ lệ này đang gia tăng 
nhanh chóng ở các nước đang phát triển (Ngân hàng Thế giới 2009). Ở nhiều nước đang phát 
triển, tỷ lệ đóng góp của khu vực đô thị vào GDP quốc gia đã vượt quá 60% (Ngân hàng Thế 
giới 2009) và tại VN là khoảng 70% chủ yếu ở hai thành phố cực lớn là Hà Nội và TP HCM. 

Các đô thị trở thành cực tăng trưởng: Lý thuyết về cực tăng trưởng đô thị xuất hiện vào 
khoảng những năm 1990 đến 2000, chỉ rõ các liên kết hiện đại hoá với các lĩnh vực khác nhau 
trong lãnh thổ đô thị và cả vùng đô thị. Cực tăng trưởng được thiết lập sẽ tạo ra các điều kiện 
cần thiết mang lại sự đổi mới trong toàn bộ vùng lãnh thổ. Lý thuyết về cực tăng trưởng đã phát 
triển về mặt lý luận về hệ thống đổi mới và mạng lưới như là những gì mà nó tác động cả về 
tính đổi mới và tính cạnh tranh của các đô thị và lãnh thổ (Andreosso-O’Callaghan và Nenihan, 
2008; Wojnicka, 2004). Nó có những đặc điểm rất cụ thể: Từ việc tối thiểu hoá chi phí giao dịch 
và sự chuyển giao một mạng lưới có thể mang lại khả năng nâng cao hiệu suất tăng trưởng vùng 
và hệ thống đô thị trong vùng. 

Những năm 2015 đến nay Sự xuất hiện của các cực tăng trưởng bằng cách nhấn mạnh các 
doanh nghiệp sáng tạo, các ngành mũi nhọn, các ngành công nghiệp phụ trợ, và mối quan hệ 
giữa các ngành trong kết nối và lan tỏa vùng chính là  vai trò của sự đổi mới mô hình phát triển.  
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Chính vì vậy, các nhà đô thị học đang nhắm vào các hình thái kinh tế giá trị gia tăng cao trong 
các siêu đô thị trên 10 triệu dân như Hà Nội và TP HCM để chuyển đổi mô hình kinh tế mới. 

Bài viết này điểm qua một số loại hình kinh tế như vậy để góp phần thay đổi bộ mặt cho 
đô thị VN tương lai gần:

1- Kinh tế đám đông:

Epi Ludvik Nekaj (2017) đưa ra lập luận rằng, tất cả những tương tác trong một nền kinh 
tế chia sẻ (sharing economy) không chỉ là chia sẻ hay cộng tác mà nằm dưới một khái niệm bao 
hàm hơn do con người trợ lực được gọi là nền kinh tế đám đông. Kinh tế học dân chủ mới đã 
phát triển với một số định nghĩa khác nhau mà Rachel Botsman (2013):

+ Kinh tế chia sẻ: Mô hình kinh tế chia sẻ các nguồn lực chưa được sử dụng.

+ Kinh tế ngang hàng: Thị trường giao dịch giữa người với người tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc chia sẻ và giao dịch trực tiếp các tài sản được xây dựng trên sự tin tưởng ngang hàng.

+ Tiêu dùng hợp tác: Một mô hình kinh tế dựa trên chia sẻ, hoán đổi, mua bán hoặc cho 
thuê các sản phẩm và dịch vụ, cho phép truy cập qua quyền sở hữu.

+ Nền kinh tế hợp tác: Nền kinh tế được xây dựng trên mạng lưới phân tán của các cá 
nhân và cộng đồng được kết nối với các thể chế tập trung, biến đổi cách chúng ta có thể sản 
xuất, tiêu dùng, tài chính và học hỏi.

Những định nghĩa này chắc chắn phù hợp với nhiều mô hình kinh tế học mới đã trở nên 
phổ biến trong khoảng 5 - 8 năm qua, nhưng một thuật ngữ mạnh mẽ hơn bao hàm bản chất dân 
chủ của tư duy được trình bày trong thuật ngữ “nền kinh tế đám đông”. Các nguyên tắc cơ bản 
của nền kinh tế đám đông được neo vào nguồn cung ứng cộng đồng. Đó là sức mạnh tổng hợp 
của các yếu tố, như đám đông có mạng lưới, tập hợp tư duy dân chủ, tự nhận thức, các vấn đề 
theo cấp số nhân cần hành động tập thể và những tiến bộ công nghệ đã biến nền kinh tế đám 
đông thành một hệ sinh thái có giá trị và có mục đích hơn. Điều rất quan trọng là phải neo mình 
vào các nguyên tắc cơ bản thực sự của nguồn cung ứng cộng đồng, để tối đa hóa các cơ hội của 
nền kinh tế đám đông. Nền kinh tế đám đông rộng lớn được đặc trưng bởi năm nguyên tắc cơ 
bản - con người, mục đích, nền tảng, tham dự và hiệu quả (còn gọi là nguyên tắc 5P).

Hình 1: Các nguyên tắc cơ bản của kinh tế đám đông

+ Nguyên tắc con người (people): Nền kinh tế đám đông đang trao quyền, bao trùm, đột 
phá và lấy con người làm trung tâm. Các giá trị lấy con người làm trung tâm cần được đưa vào 
các ứng dụng hướng tới nền kinh tế đám đông mà cộng đồng là điểm xuất phát. Nền kinh tế đám 
đông hay hành động tập thể không phải là về hành vi của đám đông mà là các giải pháp hợp tác 
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có mục tiêu nhằm giúp cộng đồng cải thiện cuộc sống của họ. Các nền tảng do con người hỗ 
trợ đang giả mạo các kết nối này giữa những người dùng đang phá vỡ rào cản giữa người sáng 
tạo, nhà sản xuất và người dùng cuối. Bằng cách trao quyền cho mọi người, các tổ chức đang 
tìm ra những con đường và giải pháp mới, chưa từng được hình dung trước đây cho các vấn đề 
phức tạp.

+ Nguyên tắc mục đích (purpose): Nền kinh tế đám đông tạo ra những trải nghiệm có ý 
nghĩa và giá trị được chia sẻ. Nền kinh tế đám đông là hiện thân của văn hóa tạo ra giá trị chung 
và trách nhiệm xã hội, khác biệt với lối suy nghĩ và thực hành một chiều truyền thống của nền 
kinh tế cũ. Các sáng kiến do con người thúc đẩy thường thể hiện một sứ mệnh lớn hơn là tạo ra 
các giải pháp phù hợp với và với tất cả các bên liên quan. Có nhiều hơn một kênh giao tiếp và 
quan niệm rằng mọi người có thể xa hơn mục đích của mình là thay đổi cuộc sống.

+ Nguyên tắc nền tảng (platform): Đám đông cần một phương tiện để tương tác và tạo 
ra kết quả. Trụ cột của nền kinh tế đám đông này đã thể hiện dưới dạng công nghệ, kết nối và 
mạng di động. Chẳng bao lâu nữa, internet kết nối vạn vật (IoT) góp phần vào phương tiện này, 
khuếch đại các tương tác của con người với dữ liệu mạnh mẽ. Các nền tảng như Airbnb và Uber 
đã trở thành đồng nghĩa với các thị trường ngang hàng và dẫn đến việc hình thành các mô hình 
kinh doanh mới.

+ Nguyên tắc tham dự (participation): Đồng sáng tạo và tham dự được nhấn mạnh trong 
nền kinh tế đám đông và cộng đồng đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng tương lai tích cực. 
Sức mạnh của sự tham dự để thúc đẩy sự đổi mới được nhìn thấy rõ nhất thông qua huy động 
vốn từ cộng đồng, điều này đã cho phép các ý tưởng ban đầu có được bước khởi đầu. Phán quyết 
của đám đông là rất quan trọng để xác thực các kế hoạch và ý tưởng kinh doanh và làm việc với 
chúng chỉ mang lại hỗ trợ tài chính mà còn đánh giá cao quá trình đầu vào và lặp lại sản phẩm.

+ Nguyên tắc hiệu quả (productivity): Nền kinh tế đám đông thúc đẩy các quy trình nhanh 
hơn, rẻ hơn, tốt hơn và hiệu quả hơn về tài nguyên. Các ứng dụng đám đông kỹ thuật số cho các 
hoạt động dân sự, cứu trợ thảm họa và công tác nhân đạo đang tạo ra tác động rộng rãi. Giúp đỡ 
và tham gia đến với chúng tôi một cách tự nhiên và web nối mạng đã chắp cánh cho tư duy này.

Từ đó, Nekaj đi đến định nghĩa nền kinh tế đám đông là một hệ sinh thái năng động bao 
gồm những người làm việc hiệu quả tham gia thông qua một nền tảng với mục đích đạt được 
các mục tiêu cùng có lợi.

Peter H. Diamandis (2020) đã đề xuất bảy mô hình kinh doanh sẽ thống trị thập niên tới, 
trong đó có nền kinh tế đám đông. Ông định nghĩa nền kinh tế đám đông là nguồn lực cộng 
đồng, huy động vốn từ cộng đồng, phát hành tiền mã hóa lần đầu (ICO), tài sản đòn bẩy và 
nhân viên theo yêu cầu - về cơ bản, tất cả những phát triển thúc đẩy hàng tỷ người đã và đang 
trực tuyến1.   

Tất cả đã cách mạng hóa cách chúng ta kinh doanh. Chỉ cần xem xét các tài sản có đòn 
bẩy, như xe của Uber và phòng của Airbnb, những tài sản này đã cho phép các công ty mở rộng 
quy mô với tốc độ nhanh. Các mô hình kinh tế đám đông này cũng dựa trên việc cung cấp nhân 
viên theo yêu cầu, cung cấp cho công ty sự nhanh nhẹn cần thiết để thích ứng với môi trường 
thay đổi nhanh chóng. Và đó là tất cả mọi thứ từ những người đảm nhiệm những công việc lao 

1 https://www.diamandis.com/blog/7-business-models-for-2020s. Truy cập ngày 31/10/2022
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động vi mô đằng sau Amazon’s Mechanical Turk ở cấp thấp, đến các dịch vụ theo yêu cầu của 

nhà khoa học dữ liệu của Kaggle ở cấp cao. 

Hình 2: 14 thành tố định nghĩa kinh tế đám đông
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Hình 3: Mô hình kinh doanh của Airbnb

Ví dụ điển hình nhất là Airbnb đã trở thành “chuỗi khách sạn” lớn nhất trên thế giới, 
nhưng nó không sở hữu một phòng khách sạn nào. Thay vào đó, nó tận dụng (nghĩa là cho thuê) 
tài sản (phòng ngủ dự phòng) của đám đông, với hơn 6 triệu phòng, căn hộ và nhà ở tại hơn 
81.000 thành phố trên toàn cầu. 

2- Kinh tế đêm:

Hiệp hội chính quyền địa phương Anh (Local Government Association) định nghĩa “thuật 
ngữ kinh tế ban đêm được sử dụng để mô tả một loạt các hoạt động từ một chuyến đi đến rạp 
hát hoặc một bữa ăn gia đình đến một đêm đi chơi ở câu lạc bộ. Nền kinh tế hoạt động vào ban 
đêm là một phần quan trọng của các thị trấn và thành phố của chúng tôi và ước tính mang lại 
hơn 60 tỷ bảng Anh cho nền kinh tế Vương quốc Anh mỗi năm”2.

Ở Anh, “nền kinh tế đêm” được định nghĩa là các ngành Công nghiệp Tiêu chuẩn Phân 
loại 2007 (SIC 2007): Hoạt động văn hóa và giải trí; các hoạt động hỗ trợ các hoạt động văn 
hóa và giải trí vào ban đêm; các dịch vụ xã hội cá nhân và sức khỏe 24 giờ; các hoạt động hỗ 
trợ các hoạt động kinh tế và xã hội rộng lớn hơn.

Alessia Cibin (2021) quan niệm kinh tế đêm diễn ra trong một không gian thời gian đầy 
tranh cãi và gây tranh cãi, nơi nhiều nền kinh tế chính thức và không chính thức hoạt động từ 6 
giờ chiều đến 6 giờ sáng tương ứng với các cách trải nghiệm đêm đô thị khác nhau. Ví dụ bao 
gồm các bữa tiệc không chính thức, lĩnh vực nhạc sống, lĩnh vực khách sạn, ngành công nghiệp 
tình dục, lễ hội, nền tảng phân phối đồ ăn và rượu, sự kiện kỹ thuật số, giao dịch 24h, các doanh 
nghiệp kinh doanh ban đêm vừa và nhỏ, các doanh nghiệp kinh doanh đêm theo định hướng 
thương mại và quy mô lớn.

Kinh tế đêm bao hàm các hoạt động như: (1) Ăn uống - nhà hàng, quán cà phê, đồ ăn mang 
đi; (2) Uống rượu - quán rượu và quán bar; (3) Văn hóa và giải trí - nhà hát, rạp chiếu phim, nhạc 

2 https://www.local.gov.uk/publications/approaches-managing-night-time-economy. Truy cập ngày 31/10/2022.
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sống và sự kiện hài kịch, bowling, trượt băng; (4) Các môn thể thao dành cho khán giả bao gồm 
bóng đá, bóng bầu dục và đua chó săn thường diễn ra vào buổi tối, đặc biệt là trong các ngày từ 
thứ Hai đến thứ Sáu; (5) Chăm sóc sức khỏe, cảnh sát và cứu hỏa,…

+ Ưu điểm của kinh tế đêm: Giải trí cho mọi người, thường được chào đón sau khi kết 
thúc công việc trong ngày; tăng việc làm do chi tiêu địa phương; giảm sự loại trừ xã hội và tăng 
sức sống trong đô thị.

+ Một số hạn chế của kinh tế đêm: Ô nhiễm tiếng ồn; tội phạm và/hoặc hành vi gây mất 
trật tự xã hội, đặc biệt khi có liên quan đến chất cồn; ùn tắc giao thông.

Kinh tế đêm hiện nay được xác định là một hướng phát triển nhằm thu hút và phát triển du 
lịch và văn hoá. Hiện tại, các thành phố du lịch nổi tiếng nhất thế giới hiện đều là cách thành phố 
phát triển kinh tế ban đêm rất mạnh như Pattaya (Thái Lan), New York (Mỹ), Macau (Trung 
Quốc), London (Anh),… Các thành phố này đều nằm trong Top 10 thành phố thu hút nhiều 
khách du lịch lớn nhất thế giới. Và đặc biệt nổi tiếng với những con phố ẩm thực, tiệc tùng, mua 
sắp, giải trí hoạt động thâu đêm.

Nước Anh là nước thực thi chính sách kinh tế đêm một cách hiệu quả mang lại một nguồn 
thu lớn cho ngân sách. Nền kinh tế đêm của Anh tạo ra trung bình 66 tỷ bảng (~ tỷ USD) doanh 
thu hàng năm và là nền công nghiệp đứng thứ 5 của toàn nền kinh tế. Điển hình trong Dự thảo 
Kế hoạch London xác định ba hạng mục phân loại nền kinh tế ban đêm: NT1 - Các khu vực có 
ý nghĩa quốc tế hoặc quốc gia; NT2 - Các khu vực có ý nghĩa cấp vùng hoặc tiểu vùng; NT3 
- Các khu vực có ý nghĩa hơn cả địa phương. Nền kinh tế đêm của London có vai trò cực kỳ 
quan trọng đối với sự thành công của London và vai trò của nó như một thành phố hoạt động 
24/7. London chiếm tới 40% trong số ước tính 66 tỷ bảng Anh cho tổng nền kinh tế ban đêm 
của Vương quốc Anh. Một khi bao gồm cả các tác động cấp số nhân, đóng góp tổng thể của nền 
kinh tế hoạt động vào ban đêm của London chỉ là hơn 40 tỷ bảng Anh. Hoạt động kinh tế này 
hỗ trợ trực tiếp cho 723.000 việc làm - một phần tám ở thủ đô.

3- Kinh tế công nghiệp văn hóa sáng tạo:

Theo định nghĩa của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), 
công nghiệp sáng tạo bao gồm những sản phẩm mang tính sáng tạo thuộc lĩnh vực văn hóa và 
nghệ thuật. Đó là hoạt động bắt nguồn từ sự sáng tạo, kỹ năng và năng khiếu của cá nhân, có 
tiềm năng tạo ra của cải, việc làm qua quá trình khai thác quyền sở hữu trí tuệ.

Công nghiệp sáng tạo bao gồm các chu trình, sản phẩm và dịch vụ rộng lớn mà ở đó sự 
sáng tạo là trung tâm. Hiện nay, 11 ngành đã được coi là thuộc về công nghiệp sáng tạo gồm: 
quảng cáo, kiến trúc, giải trí kỹ thuật số, mỹ thuật đồ cổ và thủ công mỹ nghệ, thiết kế mỹ thuật, 
phim ảnh và video, in ấn xuất bản, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, phát thanh truyền hình và 
phần mềm vi tính.

UNESCO cũng quan niệm công nghiệp văn hóa là một phần của công nghiệp sáng tạo, và 
định nghĩa cả hai là “những lĩnh vực hoạt động có tổ chức với mục tiêu chính là sản xuất hoặc 
tái sản xuất, quảng bá, phân phối hoặc thương mại hóa hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động có 
nội dung bắt nguồn từ nguồn gốc văn hóa, nghệ thuật hoặc di sản”3.

3 https://en.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/What%20Do%20We%20Mean%20by%20CCI.



699

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

Trong Khung thống kê văn hóa (UNESCO framework for cultural statistics - FCS), 
UNESCO đã định nghĩa lĩnh vực văn hóa nhằm mục đích đo lường các hoạt động văn hóa, 
hàng hóa và dịch vụ được tạo ra từ các quá trình công nghiệp và phi công nghiệp.

        Hình 4: Mô hình kinh tế văn hóa của UNESCO

Nguồn: Khung thống kê văn hóa UNESCO, 2009  

          Hình 5: Ý nghĩa của công nghiệp của văn hóa

PDF. Truy cập ngày 29/10/2022.
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Hình 6: Các yếu tố hỗ trợ thúc đẩy công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Do đó, có thể định nghĩa nền kinh tế văn hóa - sáng tạo và nghệ thuật là nền kinh tế tích 
hợp phát triển dựa trên sức mạnh của các ngành công nghiệp văn hóa - sáng tạo để phát huy hiệu 
quả các nguồn lực của kinh tế lẫn văn hóa.

4- Kinh tế phức hợp (mixed-use):

Việc thúc đẩy một nền kinh tế phức hợp đích thực gắn liền với việc duy trì “các hoạt động 
hiện có và thu hút một nhóm đa dạng các hoạt động kinh tế mới, người dân và người sử dụng 
(Dalmas và những người khác, 2015). Sự tích hợp của các hoạt động văn hóa, thương mại, sản 
xuất và giải trí theo mô hình làm việc - sống - học - chơi (Peck, 2005) phù hợp với bản chất kết 
hợp của một cụm sáng tạo, và lợi ích của việc chuyển giao kiến thức và phát triển các mối quan 
hệ xã hội (Keane, 2009; Yang, Hao & Cai, 2015). Sự hiểu biết “sáng tạo” này về các giá trị kinh 
tế mâu thuẫn với việc bảo tồn các giá trị xã hội và việc xác thực nó không nên được liên kết với 
thành công kinh tế của nó (O’Connor & Gu, 2014).

Kinh tế phức hợp tích hợp/bao hàm cả kinh tế đám đông, kinh tế đêm và kinh tế công 
nghiệp văn hóa - sáng tạo. Một đặc trưng của kinh tế phức hợp là gắn chặt với văn hóa:

+ Cơ sở vật chất văn hóa đóng vai trò là chất xúc tác cho đầu tư và các hoạt động. Cơ sở 
vật chất văn hóa (chẳng hạn như lễ hội, địa điểm nghệ thuật và điểm đến lịch sử,…) có tác động 
gợn sóng theo nghĩa kinh tế, ngụ ý rằng nó có thể giúp tạo ra các hoạt động kinh tế phi văn hóa 
khác bằng cách thu hút du khách, người dân và khách du lịch chi tiêu trong nhà hàng, khách sạn 
và phương tiện giao thông công cộng,… Bằng cách này, các điểm đến văn hóa đóng vai trò như 
một chất xúc tác cho đầu tư và hoạt động. Các khu văn hóa không thể biểu diễn nếu không có 
các hoạt động hỗ trợ văn hóa và phi văn hóa khác. Nền kinh tế phức hợp này nên đa dạng, tốt 
nhất là ở quy mô vừa và nhỏ, với mục tiêu là thúc đẩy kinh tế của khu vực và giúp tạo ra tăng 
trưởng tự duy trì. Khái niệm này cũng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ đối tác công 
tư để cùng lúc khu vực công cung cấp các dịch vụ văn hóa; khu vực tư nhân đóng góp với các 
phòng trưng bày tư nhân khác và các dịch vụ hỗ trợ.

+ Các hoạt động văn hóa làm cơ sở cho nền kinh tế ban đêm. Các hoạt động văn hóa có 
khả năng tạo ra nền kinh tế ban đêm và mang lại sức sống cho các khu vực đang hồi sinh. Điều 
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này có thể nhận thấy ở nhiều khu vực đã lạc hậu và do sự chèn ép của các hoạt động đó; họ có 
thể trở lại vai trò tích cực của nó. Các nhà quy hoạch và chính quyền thành phố nên thúc đẩy 
và quản lý nền kinh tế làm việc vào ban đêm như một phần trong cách tiếp cận của họ để hỗ trợ 
đóng góp kinh tế của các hoạt động văn hóa. Điều này đòi hỏi phải chú ý đến việc quản lý an 
ninh, khả năng tiếp cận và vận chuyển.

+ Tạo ra một loạt các hoạt động và kết hợp sử dụng (mixed-use). Rõ ràng là văn hóa có 
thể giúp cung cấp khối lượng quan trọng về số lượng và quy mô thời gian của hoạt động, tạo 
điều kiện cho hoạt động kinh tế và xã hội của một khu vực. Điều này có thể đạt được bằng cách 
khuyến khích một loạt các hoạt động và kết hợp các mục đích sử dụng trong một khu vực, điều 
này củng cố lẫn nhau và giúp tăng cường sự liên kết trong một khu vực thông qua việc sử dụng 
có mục đích các tài sản cho mục đích sử dụng văn hóa. Do đó, các khu văn hóa được tạo ra.

+ Văn hóa có khả năng hình thành ý thức về bản sắc và ý nghĩa của một địa điểm. Văn hóa 
cũng có vai trò quan trọng trong việc cung cấp nội dung cho hoạt động để tạo ra các khu đô thị 
sống động. Các sự kiện trong không gian công cộng, công viên và quảng trường giúp mang lại ý 
nghĩa và do đó, nâng cao tính cạnh tranh của những không gian đó. Bằng cách này, văn hóa kết 
hợp với môi trường được xây dựng sẽ giúp tạo ra cảm giác về ý nghĩa và bản sắc của địa điểm.

+ Văn hóa có thể cung cấp thông tin cho quá trình thiết kế đô thị. Điều quan trọng là khu 
vực công cộng đô thị phải có bản sắc địa phương tạo nên tính đặc trưng và đặc trưng của không 
gian, quảng trường và đường phố. Nếu bắt nguồn từ nền tảng văn hóa của khu vực, kiến trúc và 
thiết kế đô thị có thể phát triển kinh nghiệm đặc biệt của con người, nền kinh tế mạnh mẽ và hòa 
nhập nhạy cảm hơn với cộng đồng. Thiết kế đô thị cần phải có lương tâm và ý thức văn hóa để 
thành công. Sự đan xen giữa văn hóa và khu vực công cộng đô thị sẽ dẫn đến sự kết nối tích cực 
của thành phố thông qua những phát triển mới, các kế hoạch phục hồi và nghệ thuật công cộng.

+ Xây dựng thương hiệu cho địa điểm và các sản phẩm của nó. Các hoạt động văn hóa, 
nếu tồn tại, có khả năng biến địa điểm từ một địa điểm đơn thuần thành một điểm đến mà mọi 
người muốn đến thăm, sinh sống và làm việc. Điều đáng nói là các thành phố có thương hiệu 
thành công đã có thể tiếp thị lịch sử, văn hóa, chất lượng địa điểm, sự đa dạng, lối sống,... Địa 
điểm văn hóa có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến thương hiệu thành phố.

Lời kết

Năm 2008 là mốc đánh dấu kỷ nguyên của đô thị đã tới, các thành phố thực sự là nơi sinh 
sống của hơn 50% dân số toàn cầu. Năm 2019, OECD - Tổ chức phát triển kinh tế thế giới đã 
ra tuyên bố: Các đô thị đang đóng vai trò dẫn dắt kinh tế thế giới khi chúng là những trung tâm 
lớn của hoạt động kinh tế và đổi mới. 

Như vậy, đô thị hóa hiện nay đang là cơ hội để phát triển kinh tế, đô thị hóa tạo ra bối cảnh 
phát triển thúc đẩy sự đổi mới của các cụm kinh tế, dẫn đến sự thay đổi lớn trong các hoạt động 
kinh tế và mô hình việc làm từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ, đổi mới sáng tạo, đi 
kèm với đa dạng hóa kinh tế trong các ngành cốt lõi để xây dựng các mô hình kinh tế mới. Sự 
tập trung sản xuất kinh tế tại các vùng đô thị lớn và các cụm đô thị là điều đặc biệt quan trọng 
để đảm bảo công nghiệp hóa và hiện đại hóa tại VN.

Và cũng nhiều mong muốn cho đô thị VN, nhất là các siêu đô thị có khả năng chuyển 
đổi theo các mô hình kinh tế mới, đô thị thông minh và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sáng tạo. 
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THỰC TIỄN QUẢN LÝ CÁC KHU VỰC ĐÔ THỊ  
TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI

Ông Đồng Phước An
Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội

1. Chính sách pháp luật của nhà nước về quản lý đầu tư phát triển đô thị

Từ năm 2006, Chính phủ đã có nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 
về việc ban hành Quy chế khu đô thị mới quy định về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị mới 
bao gồm quá trình hình thành dự án, thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác và chuyển giao. Bộ 
Xây dựng có tư số 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực hiện Quy chế khu đô thị 
mới ban hành theo nghị định số 02/2006.

Căn cứ Luật kinh doanh bất động sản ngày 29/6/2006, Luật quy hoạch đô thị ngày 
17/6/2009, Chính phủ đã ban hành nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về Quản lý 
đầu tư phát triển đô thị. Liên Bộ Xây dựng - Bộ Nội vụ có Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-
BXD-BNV ngày 21/11/2013 hướng dẫn một số nội dung của nghị định số 11/2013.

2. Thực trạng quản lý khu đô thị

Từ năm 2002, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 36/2002/QĐ-
UB ngày 07/3/2002 thành lập Ban Quản lý đầu tư và xây dựng khu đô thị mới Hà Nội (tây Hồ 
Tây và bắc Sông Hồng), (gọi tắt là Ban Đô thị mới) nhằm thực hiện quản lý đầu tư và xây dựng 
trong khu đô thị mới theo đúng quy hoạch và các quy định của pháp luật với nhiệm vụ chính là:

- Tổ chức lập quy hoạch chi tiết, Quy hoạch xây dựng chuyên ngành;

- Thực hiện quản lý đầu tư xây dựng theo quy hoạch; Theo dõi kiểm tra, giám sát việc sử 
dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; Được UBND thành phố Hà Nội 
ủy quyền quản lý Nhà nước một số mặt về đầu tư và xây dựng trên địa bàn khu đô thị mới;

- Vận động thu hút vốn đầu tư;

- Hướng dẫn tiếp nhận, tổ chức thẩm định và trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 
cấp giấy chứng nhận đầu tư các dự án; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện sau 
khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan Nhà nước trong việc quản lý sử dụng đất đai, tổ chức 
giải phóng mặt bằng;

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách ưu tiên đặc biệt cho đô thị mới;

- Xây dựng các quy định, quy chế quản lý đầu tư xây dựng của khu đô thị.

UBND Thành phố Hà Nội cũng có văn bản riêng giao nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây 
dựng trong các khu đô thị cụ thể (văn bản số 2343/UBND-XD ngày 07/4/2010 giao thí điểm: 
Ban Đô thị mới làm đầu mối quản lý đầu tư xây dựng trong Khu đô thị mới Tây Hồ Tây quy mô 
diện tích 847,41 ha; số 1142/UBND- XD ngày 22/02/2011 giao Ban Đô thị mới làm đầu mối 
quản lý đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quy mô diện tích 361,44 ha).
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Kết quả thí điểm quản lý đầu tư và xây dựng trong 2 khu đô thị nêu trên mới chỉ dừng 
được ở mức độ: Rà soát, lập hồ sơ quản lý các dự án của các nhà đầu tư. Hàng tháng tổ chức 
kiểm tra hiện trường, lập báo cáo gửi UBND Thành phố báo cáo về tình hình triển khai dự án 
của các nhà đầu tư về một số nội dung như: các dự án chậm tiến độ, không triển khai đầu tư; 
công tác phòng, chống úng ngập, quản lý các kênh mương thoát nước, tưới tiêu, xử lý những 
trường hợp cấp bách (như đào mương tạm, đặt trạm bơm giã chiến...), khớp nối hạ tầng kỹ 
thuật; tình trạng đổ phế thải, lấn chiếm đất đai; những khó khăn, vướng mắc của từng dự án; đề 
xuất UBND Thành phố Hà Nội xem xét, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có phương án tháo 
gỡ khó khăn vướng mắc của các chủ đầu tư trong khu đô thị. Các nhiệm vụ khác thực tế không 
thực hiện được. Nguyên nhân vì không có quy chế phối hợp làm việc giữa Ban đô thị mới và các 
cơ quan chuyên môn trực thuộc Thành phố; vướng mắc chính là do gặp nhiều khó khăn trong 
việc phân định nhiệm vụ quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Thành phố 
với nhiệm vụ của Ban Đô thị mới nếu được giao thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước 
trong khu đô thị.

Tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát 
triển đô thị bao gồm: Quy hoạch đô thị; hình thành, công bố kế hoạch triển khai các khu vực 
phát triển đô thị; thực hiện đầu tư và vận hành, khai thác, chuyển giao các dự án đầu tư phát 
triển đô thị.

Một trong các nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị được quy định tại Điều 3, nghị định 
11/2013 đó là “Bảo đảm phù hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của địa phương và 
quốc gia, tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, kế hoạch triển khai khu vực phát triển 
đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan”. Thực tế cho đến nay, ở Hà Nội 
chưa có hồ sơ đề xuất khu vực phát triển nào theo quy định tại Điều 10, Nghị định 11/2013 được 
trình duyệt và như vậy chưa có kế hoạch triển khai khu vực phát triển đô thị cụ thể nào được duyệt; 
các dự án khu đô thị, khu nhà ở được đầu tư theo các dự án riêng rẽ, độc lập, thực hiện căn cứ theo 
các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở và quy định khác của pháp luật có 
liên quan. Các dự án được đầu tư xây dựng trong những năm qua đã góp phần tích cực vào sự 
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô nói riêng và chung của cả nước. Tuy nhiên quá trình 
xây dựng, quản lý còn có những hạn chế. Những tồn tại hạn chế này giống như những hạn chế 
trong quá trình phát triển đô thị đã được tổng kết, đánh giá đưa vào trong nghị quyết số 06-NQ/
TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đó là: chất lượng đô thị hóa chưa cao; sự phân công, phối hợp 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về phát triển đô thị chưa rõ ràng, thiếu chặt chẽ và thống nhất; công tác 
thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý sai phạm, tiêu cực chưa kịp thời và nghiêm minh; đầu tư còn 
dàn trải, thiếu đồng bộ; chưa phát huy và khai thác tốt các nguồn lực của chính đô thị và nguồn lực 
xã hội cho phát triển đô thị; sai phạm về quản lý đất đai trong phát triển đô thị diễn biến phức tạp.

Có những lý do, khó khăn, vướng mắc dẫn đến các cơ quan, tổ chức chưa thực hiện theo 
trình tự: lập, trình duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị; công bố khu vực phát triển đô 
thị; đầu tư xây dựng các dự án theo thứ tự, tiến độ triển khai theo kế hoạch được duyệt; mà lựa 
chọn đầu tư, thực hiện theo các dự án riêng rẽ, độc lập, cụ thể:

- Thành phố Hà Nội chưa có Chương trình phát triển đô thị được phê duyệt; các nhà đầu 
tư, chủ đầu tư vẫn có thể thực hiện đầu tư xây dựng các dự án khu đô thị, nhà ở, các dự án khác 
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theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, nhà ở. Mặt khác Nghị định 11/2013 
cũng không có quy định bắt buộc phải có, phải thực hiện theo kế hoạch triển khai khu vực phát 
triển đô thị được duyệt.

- Công tác lập, trình duyệt hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị gặp khó khăn trong việc 
xác định ranh giới cụ thể của khu vực phát triển đô thị (Theo quy định tại Điều 8, Nghị định 
11/2013 thì hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được lập căn cứ quy hoạch tổng thể phát 
triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, 
chương trình phát triển đô thị nên sẽ rất khó xác định căn cứ theo ranh giới của loại quy hoạch 
cụ thể nào).

- Việc xác định thứ tự đầu tư xây dựng, tiến độ triển khai các dự án đầu tư phát triển đô 
thị, nguồn vốn để đảm bảo thực hiện các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật khung và một số công 
trình hạ tầng xã hội cấp thiết của khu vực trước khi triển khai các dự án thành phần khác gặp rất 
nhiều khó khăn do thiếu nguồn lực. Nhu cầu vốn để đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 
khung của khu vực phát triển đô thị thường rất lớn trong khi nguồn vốn từ đầu tư công có hạn.

3. Một số đề xuất, kiến nghị

3.1. Xây dựng và ban hành hệ thống văn bản pháp luật thống nhất, đồng bộ làm cơ sở 
quản lý khu vực phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch triển khai

Để khắc phục những hạn chế nêu trên do hệ quả khi các dự án phát triển khu đô thị, khu 
nhà ở thực hiện đầu tư xây dựng một cách riêng lẻ, thiếu sự phối hợp của các cơ quản lý nhà 
nước về phát triển đô thị, chưa kịp thời trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện xử lý sai 
phạm, tiêu cực thì việc xác định, phê duyệt các khu vực phát triển đô thị cùng với kế hoạch thực 
hiện là rất cần thiết.

Nghị quyết số 06-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị có 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, 
nhiệm vụ số 1 là hoàn thiện thể chế, chính sách tạo thuận lợi cho quá trình đô thị hóa, công tác 
quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững, trong đó đã xác định “Sớm xây 
dựng và ban hành luật về quản lý và phát triển đô thị bền vững”. Nhiệm vụ xây dựng và ban 
hành luật này là một trong các nhiệm vụ chủ yếu được Bộ Xây dựng xác định đưa vào trong 
chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết. Khi xây dựng luật, để có cơ sở 
pháp lý và thống nhất với các văn bản pháp luật khác trong quản lý, phát triển đô thị xem xét 
đưa vào các quy định rõ ràng, rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, nhà đầu tư trong 
việc phải lập, trình duyệt các khu vực phát triển đô thị, các dự án thành phần phải thực hiện căn 
cứ theo kế hoạch triển khai của khu vực phát triển đô thị được duyệt; thực hiện phân cấp và trao 
quyền mạnh mẽ cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc đề xuất, quyết định 
khu vực phát triển đô thị và mô hình quản lý thuộc địa giới hành chính do địa phương mình quản 
lý, Thủ tướng Chính Phủ sẽ chỉ quyết định các khu vực phát triển đô thị thuộc địa giới hành 
chính của 2 tỉnh trở lên, khu vực phát triển đô thị có ý nghĩa về quốc phòng - an ninh.

3.2. Áp dụng công nghệ thông tin, quản lý quy hoạch trên nền tảng công nghệ số

Việc đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch 
(nhiệm vụ và giải pháp số 2 trong Nghị quyết 06) nghiên cứu theo hướng quy định chi tiết trong 
pháp luật về quy hoạch để bảo đảm cơ sở pháp lý, thống nhất trong triển khai thực hiện; xây 
dựng pháp luật về quy hoạch hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính 
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phục vụ, quản lý quy hoạch trên nền tảng công nghệ số; gắn quy hoạch đô thị với thu hút các 
nguồn lực thực hiện thì trong các văn bản pháp luật xem xét đưa vào quy định chi tiết, yêu cầu 
về nội dung và sản phẩm quy hoạch cần đủ thông tin, số liệu cần thiết, công khai, minh bạch 
và phải dễ tiếp cận, phù hợp với các quy định khác của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, 
có đủ số liệu cơ bản nhất để các nhà đầu tư có thể xây dựng được phương án và đánh giá hiệu 
quả đầu tư của các dự án (ví dụ như đối với pháp luật về đầu tư, một trong các điều kiện để có 
thể xác định dự án đầu tư có sử dụng đất là có quy hoạch phân khu đô thị tỉ lệ 1/2.000 hoặc tỉ 
lệ 1/5.000 được duyệt (Điều 11 Nghị định số 25/2020/NĐ-CP quy định chi tiết 1 số điều của 
Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư), trong quy hoạch phân khu mới có số liệu về chỉ tiêu quy 
hoạch sử dụng đất tới các ô quy hoạch; để có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
sử dụng đất cần có giá sàn được duyệt, cơ sở để xây dựng giá sàn phụ thuộc vào mức độ chi tiết 
của các số liệu về các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất tới từng lô đất như: Mật độ xây dựng, hệ 
số sử dụng, chiều cao công trình, số dân).

Lĩnh vực quy hoạch đô thị là lĩnh vực chuyên ngành khó và công tác quản lý khu vực phát 
triển đô thị là vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến nhiều lĩnh vực khác như quản lý đất đai, đầu tư, 
xây dựng..., không phải ai cũng có thể hiểu nếu không được học và đào tạo về chuyên môn, chuyên 
ngành. Để hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, nền hành chính phục vụ đúng nghĩa, trong quá 
trình xây dựng chính sách, pháp luật đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp có thẩm quyền, 
cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định theo hướng người dân, các nhà đầu tư, chủ đầu tư là 
các chủ thể có nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ công, là các đơn vị thụ hưởng; các cơ quản lý nhà 
nước được giao nhiệm vụ là bên cung cấp sản phẩm, dịch vụ; khi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu sử dụng sản phẩm quy hoạch chỉ cần phải trả phí; còn việc làm như thế nào để ra sản phẩm 
thì đó thuộc trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao quản lý, cung ứng dịch vụ của nhà nước phải 
thực hiện. Như vậy sẽ rút ngắn, tiết kiệm được thời gian, nguồn lực đầu tư; hạn chế tiêu cực trong 
lĩnh vực quy hoạch, xét duyệt, thực hiện các dự án đầu tư cả trong đầu tư công và ngoài đầu tư công; 
tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thu hút nguồn lực đầu tư phát triển đô thị.

3.3. Cơ chế triển khai công tác chuẩn bị dự án đối với các công trình hạ tầng giao 
thông, hạ tầng đô thị

Một trong các yếu tố quan trọng nữa ảnh hưởng đến việc thu hút các nguồn lực trong xã 
hội tham gia đầu tư phát triển đô thị đó là kế hoạch triển khai, đầu tư xây dựng hạ tầng giao 
thông, hạ tầng đô thị sẽ được đầu tư như thế nào, khi nào thì triển khai; nhu cầu vốn để đầu tư 
khép kín các đường vành đai, đường xuyên tâm, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung trong khu vực 
phát triển đô thị thường rất lớn trong khi nguồn lực từ đầu tư công theo từng giai đoạn chỉ có 
thể cân đối, đáp ứng được ở một mức độ nhất định. Để giải quyết bài toán khó khăn, vướng mắc 
khi nguồn vốn còn hạn chế, Thành phố Hà Nội đã thực hiện một số giải pháp sau:

- Trong kế hoạch đầu tư công hàng năm, đều bố trí trước một số vốn nhất định (50 tỷ 
đồng/năm; 250 tỷ đồng cho cả giai đoạn đầu tư công trung hạn 2021- 2025) làm nguồn vốn linh 
hoạt để các chủ đầu tư triển khai trước công tác chuẩn bị dự án.

- Ban hành quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 Quy định một số nội dung 
về quản lý dự án đầu tư kinh doanh có sử dụng đất của thành phố Hà Nội nhằm công khai trình 
tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu giá quyền 
sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố để thu hút 
đầu tư, tạo nguồn thu bổ sung vào ngân sách, từ đó có thể cân đối và bố trí vốn đầu tư các công 
trình hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khung trong khu vực phát triển đô thị.
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3.4. Phát triển kinh tế khu vực đô thị

Trong Nghị quyết số 06-NQ/TW, một trong các nhiệm vụ và giải pháp để phát triển kinh tế khu 
vực đô thị là “Triển khai các chương trình, đề án tái thiết đô thị hiệu quả để nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị; khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, lịch 
sử, các không  gian công cộng như vỉa hè trong phát triển kinh tế khu vực đô thị. Đẩy nhanh việc di 
dời có trật tự các cơ sở sản xuất chế biến, chế tạo thâm dụng lao động, trung tâm logistic đầu mối, các 
cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn cho người dân ra khỏi khu 
vực trung tâm các đô thị lớn; quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trường đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên 
cứu, trung tâm logistic, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, mạng lưới chợ dân sinh”.

Trong luật Thủ đô số 25/2012/QH13, Quốc hội cũng đã quyết nghị các chính sách xây 
dựng, phát triển và quản lý Thủ đô gồm: Quy hoạch xây dựng, phát triển Thủ đô; Biện pháp bảo 
đảm thực hiện quy hoạch; Quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan và xây dựng đô thị; Bảo tồn 
và phát triển văn hóa; Phát triển giáo dục và đào tạo; Phát triển khoa học và công nghệ; Quản lý 
và bảo vệ môi trường; Quản lý đất đai; Phát triển và quản lý nhà ở; Phát triển hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật; Phát triển và quản lý giao thông vận tải; Quản lý dân cư; Bảo vệ Thủ đô và bảo đảm 
an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô; Chính sách, cơ chế về tài chính.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 03-CTr/TU ngày 17/3/2021 chỉnh trang đô 
thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 trong đó đánh giá: 
Kinh tế đô thị đã được quan tâm, cơ cấu ngành kinh tế đã được chuyển dịch đúng hướng, giảm tỷ 
trọng ngành công nghiệp - xây dựng và tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, thương mại, du lịch (giai 
đoạn 2016-2020 chiếm khoảng 64% GRDP). Hạ tầng thương mại được chú trọng, các hình thức 
thanh toán trên nền tảng công nghệ hiện đại, thương mại điện tử phát triển mạnh; du lịch dần trở 
thành ngành kinh tế mũi nhọn (có mức tăng doanh thu trên 12%/năm). Thị trường bất động sản, 
chứng khoán, khoa học - công nghệ dần phát triển theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập.

Ngành dịch vụ - thương mại đã được quan tâm tuy nhiên phát triển còn chưa tương xứng 
với tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô; chưa phát huy lợi thế của nguồn lực về đất đai, thị trường 
bất động sản, các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, các tuyến phố đi bộ,... và các loại 
hình kinh doanh mới gắn với đặc thù đô thị; Hiện trạng các chợ dân sinh khu vực nội đô rất 
thiếu, phần lớn đã xuống cấp, không đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, 
phòng cháy, văn minh thương mại.

Một trong các giải pháp trọng tâm được Thành ủy Hà Nội đưa ra đó là xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống cơ chế chính sách, cụ thể như: Xây dựng Đề án phát triển kinh tế đô thị thông qua một số 
mô hình kinh tế đô thị và loại hình kinh doanh mới gắn với đặc thù đô thị tại các khu vực trung tâm 
đô thị, định hướng đối với huyện lên quận đến năm 2025; Xây dựng và ban hành cơ chế khuyến 
khích đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và phát triển nền kinh tế số đối với mô hình kinh 
tế chia sẻ; Xây dựng và ban hành quy định về phát triển kinh tế ban đêm phù hợp với lợi thế và 
điều kiện thực tiễn, khả năng xây dựng các cơ sở hạ tầng hỗ trợ, nguồn lực của Thành phố.

Kính thưa các Quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể hội nghị.

Trên đây là một số nội dung được tổng hợp, đánh giá từ thực tế quản lý khu vực phát triển 
đô thị ở cấp cơ sở để tham gia tham luận với hội nghị với mong muốn có thể góp phần nào đó 
làm sáng tỏ vấn đề từ thực tiễn để cấp có thẩm quyền tham khảo trong quá trình xây dựng, hoàn 
thiện thể chế, chính sách pháp luật trong quản lý phát triển đô thị.

Xin trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu và hội nghị đã quan tâm, lắng nghe./.
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QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 
TRONG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÔ THỊ  

CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2045

Ths. KTS. Lã Hồng Sơn 
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội

Tóm tắt:

Phát triển kinh tế đô thị, là tổng hợp các lĩnh vực phát triển kinh tế có vai trò chủ chốt 
trong phát triển đô thị. Từ năm 2010, chiến lược phát triển quốc gia và các thành phố là nhằm 
phát triển kinh tế đô thị dựa trên tri thức (1). Để xác định các giải pháp phát triển kinh tế đô thị, 
cần đánh giá thực trạng trên 02 phương diện xây dựng công cụ quản lý: phát triển kinh tế và 
phát triển đô thị (từ 2010 đến nay). Việc đánh giá thực trạng trên 02 phương diện này quan trọng 
bởi nó phản ánh những kết quả của công tác quản lý hiện nay, những thách thức và những vấn 
đề mới sẽ phải giải quyết cả đối với công cụ quy hoạch đô thị và công cụ phát triển kinh tế của 
Thủ đô. Đây là một công việc không dễ dàng bởi có rất nhiều tham số, nhiều góc độ đánh giá 
cũng như cách tiếp cận khác nhau. Thông thường, có 02 hệ thống cơ sở để đánh giá: 

- Cơ sở lý luận (hệ thống và nội dung, những nguyên lý và yêu cầu, những yếu tố thách 
thức và dự báo mới), là thước đo cho mục tiêu, mong muốn đạt được của công tác quản lý trên 
02 phương diện xây dựng công cụ quản lý: phát triển kinh tế và phát triển đô thị.

- Cơ sở thực tiễn (tập trung dựa trên các yếu tố, các vấn đề nổi cộm của ngành, lĩnh vực 
quản lý), là xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá trên 02 phương diện xây dựng công cụ quản lý: 
phát triển kinh tế và phát triển đô thị.

Về cơ sở lý luận phát triển kinh tế và phát triển đô thị, hiện tồn tại 02 luồng quan điểm:

- Quan điểm phát triển kinh tế có vai trò định hướng, dẫn dắt và làm động lực cho phát 
triển đô thị: Cơ sở lý luận của quan điểm này, là nếu kinh tế đô thị phát triển tốt thì quy hoạch 
đô thị sẽ phát triển một cách đồng bộ. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội làm căn cứ cho Quy 
hoạch đô thị (2).

- Quan điểm phát triển đô thị có vai trò định hướng, dẫn dắt và làm động lực cho phát 
triển kinh tế: Cơ sở lý luận của quan điểm này, là nếu thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị 
thì kinh tế đô thị sẽ phát triển một cách đồng bộ (3). 

Về cơ sở thực tiễn phát triển kinh tế và phát triển đô thị, hiện có 02 quá trình:

- Quá trình 1: Quá trình tạo lập công cụ quản lý kinh tế và quản lý đô thị. Trong đó, đối 
tượng cần đánh giá chủ yếu là các đơn vị tư vấn và cơ quan quản lý.

1 Facing the urban transition in Hanoi: Recent urban planning issues and initiatives - Viện Nghiên cứu Khoa học 
Quốc gia Trung tâm - Xã hội Văn hóa Đô thị hóa (Tháng 1 năm 2010).
2 Điều 24 Luật Quy hoạch đô thị 2009 (đã được sửa đổi theo Khoản 4 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018).
3 PGS. TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa, Viện Nghiên cứu Phát triển TP HCM - TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM 
(10/2016).

http://thukyluat.vn/vb/luat-quy-hoach-do-thi-2009-16207.html
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- Quá trình 2: Quá trình triển khai quản lý kinh tế và quản lý đô thị. Trong đó, đối tượng 
đánh giá chủ yếu là các chủ thể kinh tế, các dự án đầu tư, các nguồn lực có sự tham gia của các 
nhà đầu tư, cộng đồng và sự chi phối của nhiều cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và quản lý đô 
thị, của nhiều cấp ngành từ trung ương, thành phố đến cấp huyện.

Tham luận này đề cập và hướng tới thảo luận về quan điểm, về một số khó khăn thách 
thức trong đánh giá thực trạng, về bài học kinh nghiệm và các nhiệm vụ trọng tâm trong phát 
triển đô thị và phát triển kinh tế đô thị của Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 để góp phần làm sâu sắc thêm nội dung các Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 và 
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm 
từ thực tiễn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 
XVII và các Nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

Từ khóa: Quy hoạch vùng; Mô hình chùm đô thị; Phát triển đô thị; Phát triển kinh tế Thủ 
đô; Quy hoạch, xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội; Quản lý quy hoạch; Kinh nghiệm thực 
tiễn. 

1. Quan điểm về phát triển đô thị và phát triển kinh tế Thủ đô:

Theo Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, quan 
điểm chung về phát triển đô thị theo hướng đô thị xanh, văn minh, giàu bản sắc và có tính tiên 
phong, dẫn dắt các hoạt động đổi mới sáng tạo. Quan điểm về phát triển kinh tế khu vực đô thị 
lại có các đặc tính riêng tùy theo vị trí, loại hình và quy mô của đô thị đó (4):

- Tại các đô thị đặc biệt và các đô thị lớn: Phát triển kinh tế dịch vụ, các ngành công 
nghiệp chế tạo tiên tiến và có tính chiến lược, phát triển kinh tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế du lịch, thể thao,...

- Tại các đô thị nhỏ: Phát triển kinh tế gắn với chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp nông thôn 
và phát triển dịch vụ xã hội.

- Các hoạt động được khuyến khích:

+ Phát triển các thị tứ, thị trấn nông - công nghiệp trên cơ sở các khu dân cư nông thôn 
hiện có trở thành các trung tâm dịch vụ, sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, 
chuyển giao công nghệ,... 

+ Ban hành các chính sách khuyến khích và nhân rộng mô hình khu công nghiệp - đô thị 
- dịch vụ tại các đô thị.

+ Các đô thị xây dựng thương hiệu gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế của đô thị. 

+ Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

+ Các đô thị hợp tác, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các sản phẩm chiến 
lược và thế mạnh của địa phương.

Quan điểm của Thành ủy Hà Nội hiện nay, là: “Công tác quy hoạch có vai trò đặc biệt 
quan trọng, là định hướng cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đô thị của Thủ 

4 Mục II.1 và Mục II.6 Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban chấp hành Trung ương về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển bền vững đô thị việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
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đô Hà Nội; quy hoạch luôn phải đi trước với phương pháp và cách làm khoa học, có tầm nhìn 
và chiến lược phát triển, đồng bộ giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị với các quy hoạch 
chuyên ngành” (5) – là quan điểm đổi mới, sáng tạo trong bối cảnh Luật Quy hoạch đô thị 
2009 (đã được sửa đổi theo Khoản 4 Điều 29 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có 
liên quan đến quy hoạch 2018) quy định “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội là căn cứ cho 
Quy hoạch đô thị”.

Với điều kiện dân số trung bình Thủ đô năm 2020 là 8.246.500 người, trong đó: dân số 
thành thị chiếm 49,3%; dân số nông thôn chiếm 50,7%. Vấn đề về đánh giá hiện trạng phát triển 
kinh tế và phát triển đô thị của Thủ đô như thế nào, để phát huy tối đa lợi thế trong phát triển 
kinh tế và phát triển đô thị đồng bộ (?). Quan điểm mang tính thực tiễn là vừa phát triển mạnh 
mẽ liên kết ngành, liên kết vùng và lợi thế kết nối đa chiều của các đô thị trong vùng kinh tế, 
vừa đảm bảo đồng bộ và hiện đại cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn của Thủ đô, phát triển 
kinh tế đô thị nhưng phải đi đôi với thực hiện công bằng xã hội ở cả khu vực đô thị và khu vực 
nông thôn; phát triển kinh tế đô thị không tách rời phát triển kinh tế nông thôn, là định hướng 
mang tính logic và biện chứng, với quan điểm chỉ đạo: “lấy con người và chất lượng cuộc sống 
làm trung tâm; lấy văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hoà giữa 
quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn 
mới và cơ cấu lại nền kinh tế” (6).

2. Một số khó khăn, thách thức trong đánh giá thực trạng phát triển đô thị và phát 
triển kinh tế Thủ đô:

a) Về cơ sở lý luận:

Quan điểm chiến lược phát triển kinh tế - xã hội làm căn cứ cho quy hoạch đô thị đã được 
quy định trong Luật Quy hoạch năm 2017, dẫn đến việc tổ chức thực hiện quan điểm chỉ đạo: 
“Quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước và tạo ra 
nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị” (7) sẽ gặp phải khó khăn, thách thức, lúng túng và thậm 
chí mâu thuẫn trong bối cảnh Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030 và 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến năm 2030 chưa được xác định, đồng thời 
về nguồn lực chủ yếu cho phát triển đô thị không được quyết định bởi một cấp ngành duy nhất.

Quan điểm đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị để phát triển là đúng 
đắn, song cần một khoảng thời gian chuẩn bị, từ các quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, 
quản lý và phát triển đô thị đến các nhân tố có liên quan khác.

Quan điểm đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch 
theo hướng quy hoạch đô thị phải có cách tiếp cận đa ngành, bao trùm tầm nhìn dài hạn, toàn 
diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững trước 
các biến động, thay đổi theo quy luật thị trường: về cơ chế, cơ cấu và mô hình kinh tế; về nhu 
cầu và hoạt động công nghiệp, dịch vụ, du lịch,…; về khai thác và quản lý các nguồn lực (đất 
đai, tài chính, lao động); về biến đổi khí hậu và môi trường; về khoa học và công nghệ mới; về 
nhu cầu kiểm soát phòng, chống thiên tai và dịch bệnh,…đòi hỏi các yếu tố, số liệu thống kê, 

5 Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 02/03/2022 của Thành ủy Hà Nội.
6 Mục II.1 Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban chấp hành Trung ương.
7 Mục II.1 Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban chấp hành Trung ương.

http://thukyluat.vn/vb/luat-quy-hoach-do-thi-2009-16207.html
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yêu cầu (đầu vào) từ các ngành, lĩnh vực chủ chốt trên cơ sở Định hướng quy hoạch tổng thể 
quốc gia thời kỳ 2021-2030 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô đến năm 2030 
cần được sớm xây dựng và ban hành, với sự tham gia của các cơ quan chủ chốt về quản lý quy 
hoạch.

b) Về cơ sở thực tiễn:

Hiện nay, mối quan hệ của đô thị hóa và công nghiệp hóa và phát triển nông thôn còn chưa 
có những đánh giá toàn diện và sâu sắc; thiếu gắn kết chặt chẽ, đồng bộ giữa công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa với đô thị hóa, giữa phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn với xây dựng nông 
thôn mới (8). Quy định pháp luật về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm Quy hoạch đô 
thị về cơ bản là đầy đủ, song hệ thống văn bản pháp luật về Quy hoạch nông thôn và Quy hoạch 
khu chức năng chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, nhiều văn bản không còn phù hợp nhưng chưa kịp 
thời sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Các khái niệm về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 
nay chưa được pháp luật quy định cụ thể.

Phân loại đô thị nặng về chỉ tiêu số liệu, yếu tố con người và chất lượng cuộc sống làm 
trung tâm chưa được coi trọng, đô thị thiếu tính bản sắc, chưa có các tiêu chuẩn, tiêu chí về kinh 
tế tri thức, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế du lịch, thể 
thao, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo,...nhiều loại hình đô thị gắn với nhu cầu phát triển kinh tế 
tại đô thị và nông thôn chưa có sự quan tâm đầy đủ để quản lý và đề xuất trong các nhiệm vụ và 
đồ án Quy hoạch đô thị. Ví dụ: đô thị du lịch; đô thị đại học; đô thị sinh thái; đô thị xanh; đô 
thị thông minh; đô thị tổ hợp đa ngành; đô thị công nghệ cao, đào tạo và trao đổi nguồn nhân 
lực; hoặc phát triển các mô hình cây xanh chuyên đề - nông nghiệp đô thị có chất lượng và kỹ 
thuật cao trong vành đai xanh, nêm xanh, hành lang xanh,... Khu vực nông thôn nằm trong các 
khu vực dự kiến phát triển đô thị và có tốc độ đô thị hóa cao còn chưa có các giải pháp hợp lý 
về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

Các yếu tố biến động, thay đổi theo quy luật thị trường kinh tế tác động khách quan đến 
việc phát triển đô thị chưa có các tiêu chí đánh giá, dẫn đến nhiều nhận định chủ quan, thậm chí 
áp đặt duy ý chí. Ví dụ: đối với công tác lựa chọn chủ đầu tư không qua đấu thầu, công tác điều 
chỉnh quy hoạch đô thị (9) đều có mặt tiêu cực và tích cực, quan trọng là tiền được sử dụng hiệu 
quả và không thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước, hoặc chuyển ra nước ngoài.

Thực tiễn phát triển đô thị và phát triển kinh tế trên địa bàn Thủ đô có sự tham gia quản 
lý của nhiều cấp, ngành. Song cơ chế, chính sách phát triển theo Luật Thủ đô năm 2012 và Quy 
hoạch chung xây dựng Thủ đô chưa có đặc thù, đột phá và hấp dẫn để khuyến khích các doanh 
nghiệp và người dân cùng tham gia. Các đô thị vệ tinh, thị trấn của Thủ đô chưa khơi thông 
được các nguồn lực của đô thị và nguồn lực từ xã hội để phát triển.

8 Mục 1 Phần III, BC Chính trị của BCHTW Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
9 Hiện có nhiều đánh giá trong nhận định của các lãnh đạo, nhà quản lý là chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị hiện nay 
yếu. Cơ sở để đưa ra ý kiến này là nhiều đồ án quy hoạch đô thị phải điều chỉnh ngay sau khi phê duyệt thời gian ngắn, đồ 
án nhanh lạc hậu, thiếu tầm nhìn,…Vấn đề này là có tuy nhiên việc phải điều chỉnh đồ án quy hoạch đô thị sớm không hẳn 
là tiêu chí đúng duy nhất để đánh giá chất lượng công tác quy hoạch đô thị, thực tiễn có những nguyên nhân khách quan 
khác, ví dụ ở khía cạnh nguồn lực, năng lực chủ đầu tư, ngành nghề suy thoái,…từ phát triển kinh tế (nhiều chỉ tiêu, dự báo 
trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội chưa đúng với thực tế) và có sự tham gia quản lý của nhiều cấp, ngành – PGS.
TS.KTS. Phạm Hùng Cường, 11/2021.
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Khác với đặc điểm hoạt động quy hoạch đô thị, đặc điểm của hoạt động kinh tế nói chung, 
kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn nói riêng là không phân định về ranh giới hành chính nên 
còn thiếu cơ sở dữ liệu thống kê, đánh giá thực trạng. Trên thực tế, có nhiều làng xã trên địa bàn 
Thủ đô đã và đang triển khai các hoạt động kinh tế (dịch vụ, du lịch, công nghiệp, làng nghề,…) 
trên nền tảng đời sống văn hoá phong phú, phát triển có bản sắc và có giá trị đặc thù, hấp dẫn 
nhiều hoạt động tại nông thôn mà đô thị đang hướng tới.

3. Một số bài học kinh nghiệm trong phát triển đô thị và phát triển kinh tế Thủ đô:

Cách đây hơn 63 năm (ngày 12/9/1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh dự cuộc họp của Bộ 
Chính trị bàn về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội, Người đã nhấn mạnh: “Tổ chức, quản lý xây dựng 
phải có quy hoạch, đồng bộ, làm từng bước, chú ý cả nội thành và ngoại thành”. Thực hiện 
theo tư tưởng đó trong thời kỳ đổi mới, Đảng và Nhà nước đã có nhiều văn bản chỉ đạo cùng 
các chủ trương, chính sách về Thủ đô luôn chú trọng cả nội thành và ngoại thành, cả đô thị và 
nông thôn. Đây là yêu cầu và nguyên tắc căn bản trong công tác quy hoạch vùng, quản lý quy 
hoạch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Trải qua nhiều thời kỳ nhận thức, đã có nhiều bài viết, nghiên cứu, đánh giá, tổng kết, hội 
thảo về công tác quy hoạch vùng, quản lý quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn trong giai 
đoạn kế hoạch hóa, tập trung bao cấp trước thập kỷ 90’ (trước thời kỳ cải cách kinh tế Đổi Mới) 
và các giai đoạn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng từ lần thứ VI tháng 
12/1986 đến nay (Ví dụ: quy hoạch tổng thể, xây dựng kinh tế trên địa bàn huyện, quy hoạch sử 
dụng đất đai để đẩy mạnh định canh, định cư  ở miền núi; phân vùng quy hoạch và quy hoạch 
phân bố lực lượng sản xuất để phát triển kinh tế và xã hội, đưa một bộ phận ra ngoại thành xây 
dựng vành đai thực phẩm, đưa đi các vùng kinh tế mới,… (1986-1990); Phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (lần thứ IX tháng 4/2001),… Nghị quyết Đại hội đại 
biểu toàn quốc của Đảng từ lần thứ XIII tháng 02/2021 đã xác định: “Nâng cao chất lượng 
quy hoạch vùng; đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu quả, phát huy tốt nhất tiềm 
năng, lợi thế của từng vùng, tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng và giữa các 
vùng. Sáp nhập hợp lý một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện phù hợp với điều kiện, yêu cầu 
phát triển mới. Đổi mới cơ chế phân cấp, phân quyền, uỷ quyền, gắn với phân định và nâng cao 
trách nhiệm của Trung ương và địa phương”.

Quan điểm chỉ đạo nhấn mạnh về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là quan 
điểm xuyên suốt, phát triển đảm bảo bền vững, hài hoà, lấy con người làm giá trị trung tâm; đảm 
bảo các vấn đề lớn về quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái mang đặc thù riêng, giá trị 
riêng của đô thị và nông thôn. Việc điều chỉnh luật tổ chức chính quyền địa phương theo hướng 
đô thị và nông thôn hướng tới chất lượng sống và con người là trung tâm, đô thị bản sắc và đặc 
thù vươn tầm quốc tế thì chính quyền cũng nên được tổ chức phù hợp. 

Về kinh tế đô thị phải dựa trên nguyên tắc thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa, về 
lý luận đã có những bước tiến căn bản và khá rõ, về thực tiễn mọi hành vi trong thị trường cần 
hướng tới cái gốc rễ của định hướng xã hội chủ nghĩa, đó là người dân lao động và sự công bằng 
trong mọi tầng lớp xã hội về phân bổ không gian ở, lao động sản xuất, sinh hoạt công cộng, học 
tập và vui chơi giải trí,…. Người đứng đầu tổ chức chính quyền, tổ chức kinh tế nên sử dụng 
và khai thác hiệu quả hoạt động quản lý, hoạt động nghiên cứu, tư vấn về quy hoạch đô thị, quy 
hoạch nông thôn để đảm bảo cho phát triển hài hòa và bền vững.
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Định hướng quy hoạch xây dựng nông thôn cần bổ sung cơ sở khoa học về quản lý quy 
hoạch xây dựng và kiến trúc cảnh quan đồng bộ đô thị và nông thôn, trong đó rà soát tổng 
quan về quản lý quy hoạch xây dựng và kiến trúc cảnh quan (khái niệm, nội dung, yếu tố ảnh 
hưởng,…) đặc biệt tại các huyện có vị trí tiếp cận các quận, tham khảo kinh nghiệm một số đô 
thị về quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan đối với khu vực nông thôn (ngoại thành, 
ngoại thị) để xây dựng và ban hành các chính sách cho phù hợp, thích ứng với quá trình đô thị 
hóa, lấy người dân là trung tâm, lấy chất lượng sống làm cơ bản đánh giá không phân biệt giữa 
đô thị và nông thôn.

Định hướng xây dựng nông thôn mới bền vững gắn với đô thị hóa, thực tiễn áp dụng quy 
định về tiêu chí và tiêu chuẩn, về thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp ngành cho thấy, cần 
phải tiếp tục hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành để đảm bảo tương thích và đồng bộ 
giữa các quy hoạch: Quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính và Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội của Thủ đô; Quy hoạch đô thị và Quy hoạch nông thôn và Quy hoạch khu chức năng. Khi 
lấy người dân làm trung tâm, thì cần hướng tới hợp nhất Luật Quy hoạch đô thị và Luật Xây 
dựng thành 01 Luật: Luật Quy hoạch Đô thị và Nông thôn. Về quản lý và phát triển đô thị và 
nông thôn cũng nên hướng tới xây dựng 01 Luật Quản lý phát triển tại đô thị và nông thôn thống 
nhất (không phân biệt giữa đô thị và nông thôn).

Đối với Thủ đô Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà 
Nội đã xác định mục tiêu: Đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô 
thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; Đến 
năm 2030, trở thành thành phố “Xanh - Thông minh - Hiện đại”, phát triển năng động, hiệu quả, 
có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; Đến năm 2045, có chất lượng cuộc sống cao; kinh tế, văn 
hóa, xã hội phát triển toàn diện, bền vững. Với các khâu đột phá: 

+ Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, 
quản trị kinh tế, nhân lực ngành văn hóa, du lịch. 

+ Xây dựng và phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền 
vững và hội nhập quốc tế. 

+ Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã 
hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, 
nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn thành phố. 

+ Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát 
vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. 

+ Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp 
luật. 

+ Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực 
quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

Phát triển đồng bộ và hiện đại cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn của Thủ đô, là phát 
triển kinh tế đô thị đi đôi với thực hiện công bằng xã hội. Tại các khu vực kết nối giao thương 
liên vùng, nơi tập trung các cơ sở dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất hàng hóa 
lớn (khu, cụm công nghiệp, làng nghề gắn với du lịch), khu vực cụm du lịch, di tích lịch sử, di 
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sản văn hóa được xếp hạng,...: Cần có yêu cầu nâng cao hơn một mức một số tiêu chí (kỹ thuật, 
quy mô, nội dung, mỹ thuật) so với các khu vực khác, tạo diện mạo cho khu vực nông thôn, kết 
nối đồng bộ với khu vực đô thị. Quy hoạch kiến trúc đồng bộ các khu định cư, nhà ở phục vụ 
công nhân, người lao động gắn với không gian sản xuất và sinh hoạt công cộng, xây dựng Thủ 
đô Hà Nội thành nơi đáng sống (không phân biệt giữa đô thị và nông thôn), phát triển đồng bộ 
và hài hòa kinh tế đô thị và kinh tế nông thôn, lấy văn hóa bản địa và văn minh đô thị làm nền 
tảng phát triển.

4. Nhiệm vụ chung trong phát triển đô thị và phát triển kinh tế Thủ đô:

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. Bộ Chính trị yêu cầu Ban cán sự đảng Chính phủ và các cấp ngành quán triệt, chủ 
trì và phối hợp triển khai thực hiện 06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

- Triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về 
phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bộ Chính 
trị yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương trong cả nước, nhất là Đảng bộ, chính quyền và 
nhân dân Thủ đô Hà Nội quán triệt, chủ động phối hợp, triển khai thực hiện 08 nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu.

- Triển khai đồng bộ 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII Nhiệm 
kỳ 2020-2025 có liên quan phát triển đô thị và phát triển kinh tế Thủ đô.

5. Các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong phát triển đô thị (10):

- Nâng cao chất lượng quy hoạch vùng; đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng có hiệu 
quả, phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của từng vùng, tăng cường liên kết giữa các địa phương 
trong vùng và giữa các vùng. Sáp nhập hợp lý một số đơn vị hành chính cấp xã, huyện phù hợp 
với điều kiện, yêu cầu phát triển mới. Đổi mới, hoàn thiện thể chế quản lý vùng; đổi mới cơ chế 
phân cấp, phân quyền, uỷ quyền, gắn với phân định và nâng cao trách nhiệm của Trung ương 
và Địa phương, trên 03 nguyên tắc quản lý:

+ Bảo đảm thống nhất quản lý nhà nước về quy hoạch, phân cấp, phân quyền hợp lý giữa 
các cơ quan nhà nước.

+ Việc thực hiện chương trình, kế hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy 
hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, quy 
hoạch nông thôn, quy chế quản lý đã được phê duyệt và phù hợp với nguồn lực thực tiễn theo 
từng giai đoạn.

+ Cấp độ quy hoạch xây dựng phải bảo đảm thống nhất và phù hợp với quy hoạch và quy 
định quản lý có cấp độ cao hơn.

- Triển khai đồng bộ 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII Nhiệm 
kỳ 2020-2025. Tập trung đối với các chương trình: Số  03 về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô 
thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025”; Số 04 về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát 

10 Mục III - Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Ban chấp hành Trung ương.
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triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-
2025”; Số 05 về “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu 
quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, 
cứu nạn, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2025”,…

- Triển khai song song, tích hợp “Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050”, “Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 
2030 và tầm nhìn đến năm 2050” và “Chương trình phát triển đô thị toàn thành phố Hà Nội 
đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” trên địa bàn thành phố Hà Nội, tạo điều kiện thực 
hiện Chương trình gắn với phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường, lấy văn hóa và văn 
minh đô thị làm nền tảng phát triển. Nghiên cứu song song, đề xuất mô hình và bộ máy quản lý 
“Thành phố trực thuộc Thủ đô” gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, 
an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng và Vùng Thủ đô.

- Rà soát, chuẩn hóa danh mục, quy hoạch xây dựng các khu công nghiệp, khu công nghệ 
cao, cụm công nghiệp làng nghề (số lượng, tên gọi, quy mô, tính chất chức năng) và các khu 
chức năng động lực phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bổ sung cơ sở tính toán, 
định lượng các khu ở mới phục vụ công nhân, người lao động, di dãn dân, tái định cư trong quy 
hoạch nông thôn và quy hoạch khu chức năng, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ tầng. Nghiên cứu, 
điều chỉnh một số Khu công nghiệp từ mô hình “đơn chức năng” (Khu công nghiệp) sang thành 
mô hình “đa chức năng” (Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ) để hoạt động gắn kết với các khu 
dân cư tập trung hiện có, phù hợp với cấu trúc quy hoạch khu vực đô thị và khu vực nông thôn 
tại địa phương. (11)

- Triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 
trên địa bàn thành phố Hà Nội, bao gồm:

- Rà soát, điều chỉnh lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện gắn với quá trình công nghiệp 
hóa - đô thị hóa nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM, trong đó, có quy hoạch khu vực hỗ trợ 
phát triển kinh tế nông thôn trên địa bàn các huyện, thị xã thành phố Hà Nội, đây là nội dung 
mới mà các huyện, thị xã cần lưu ý. Quy hoạch xây dựng vùng huyện, cần xác định rõ tác động 
đô thị hóa tới khu vực nông thôn của huyện, tương lai sẽ có nhiều loại mô hình dân cư hình 
thành ở cả khu vực đô thị và khu vực nông thôn, cần sớm xây dựng kế hoạch và lộ trình để quản 
lý (Ví dụ: thị tứ, dân cư trong trung tâm tiểu vùng, đô thị trên địa bàn huyện chưa phải là thị 
trấn, trung tâm cụm đổi mới sáng tạo, hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn,...). Cũng tương tự 
như làng nghề, cụm công nghiệp làng nghề,…hiện mới tập trung quản lý trên góc độ kinh tế, 
góc độ bảo vệ môi trường và quy hoạch xây dựng cần chú trọng hơn nữa để quản lý (Ví dụ: chỉ 
tiêu quy hoạch cần có giới hạn số hộ được sản xuất bên trong một làng nghề, là ngưỡng sản 
xuất bên trong khu dân cư).

- Rà soát, điều chỉnh, lập mới (trong trường hợp quy hoạch đã hết thời hạn) và triển 
khai, thực hiện Quy hoạch chung xây dựng xã gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa 
theo quy định pháp luật về quy hoạch, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

11 Ví dụ: Khu công nghiệp Sóc Sơn (phía Bắc Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài); Khu công nghiệp Đông Anh thuộc Quy 
hoạch phân khu đô thị N6 (phía Tây cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên),…: Hiện trong phạm vi quy hoạch KCN lại có các khu, 
điểm dân cư tập trung với quy mô lớn, khả năng di dời hoặc chuyển đổi sang chức năng công nghiệp,…là không khả thi.
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địa phương, trong đó có quy hoạch khu vực hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, là nội dung 
mới cần hướng dẫn.

- Từng bước lập quy hoạch chi tiết xây dựng (sau quy hoạch chung xây dựng xã) nhằm quản 
lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn. 

- Nghiên cứu, xây dựng các Tiêu chí kiến trúc cảnh quan nông thôn, trên nền tảng Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị cảnh quan 
văn hóa, kiến trúc giàu bản sắc, có sức hấp dẫn của mỗi địa phương của Thủ đô Hà Nội.

- Đối với các huyện có vị trí tiếp giáp các quận trung tâm (thuộc khu vực đô thị và sẽ phát 
triển thành quận), nên chuyển giao kết quả Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào 
Chương trình phát triển đô thị, tránh dàn trải và lãng phí nguồn lực đầu tư.

- Tổ chức xây dựng các Quy chế quản lý kiến trúc điểm dân cư nông thôn theo cấp Xã. Kế 
hoạch quy hoạch cần tập trung ưu tiên tại những Xã còn lưu giữ giá trị truyền thống và giàu bản 
sắc, cấu trúc không gian kiến trúc cảnh quan có sức hấp dẫn và trở thành điểm đến của nhiều du 
khách để sớm hình thành công cụ quản lý, đầu tư theo quy hoạch, bảo đảm vệ sinh môi trường, 
không phá vỡ cấu trúc vốn có và làm giảm giá trị truyền thống của kiến trúc nông thôn bằng 
việc bố trí các chức năng mới không phù hợp.

6. Các nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm trong phát triển kinh tế đô thị: 

- Triển khai đồng bộ 10 Chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa XVII Nhiệm 
kỳ 2020-2025 (Ví dụ các chương trình: số 02-CTr/TU về đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và hội nhập quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức 
cạnh tranh, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững giai đoạn 2021-2025; số 03-Tr/TU về 
chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; số 
04-Tr/TU về đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn 
với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025).

- Kinh tế khu vực đô thị tăng trưởng nhanh, hiệu quả và bền vững.

- Kinh tế khu vực đô thị đóng góp vào GDP cả nước khoảng 75% vào năm 2025 và 
khoảng 85% vào năm 2030. Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP của các đô thị trực thuộc Trung 
ương (thành phố Hà Nội) đạt bình quân 25 - 30% vào năm 2025, 35 - 40% vào năm 2030. Xây 
dựng được mạng lưới đô thị thông minh trung tâm cấp quốc gia và cấp vùng kết nối quốc tế và 
3 - 5 đô thị có thương hiệu được công nhận tầm khu vực và quốc tế vào năm 2030.

- Tầm nhìn đến năm 2045: Cơ cấu kinh tế khu vực đô thị phát triển theo hướng hiện đại 
với các ngành kinh tế xanh, kinh tế số chiếm tỉ trọng lớn trên địa bàn Hà Nội.

- Tập trung ưu tiên thực hiện mục tiêu về phát triển đô thị theo quy hoạch trong chiến 
lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng 
năm của địa phương trên địa bàn Hà Nội.

- Xác định phát triển đô thị là hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội cấp vùng Hà Nội.

- Xây dựng và thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách để phát triển Thủ đô Hà Nội, các 
đô thị trung tâm vùng trở thành các đô thị hiện đại, thông minh, dẫn dắt và tạo hiệu ứng lan toả, 
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liên kết vùng đô thị. Sử dụng các công cụ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
và các công cụ thị trường khác để điều tiết, kiểm soát chặt chẽ sự gia tăng dân số đô thị, nhất là 
tại các đô thị đặc biệt. Thực hiện đồng bộ các chính sách giải nén, giảm tải cho các đô thị lớn, 
đưa người dân ra các đô thị xung quanh, thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, mô hình thành 
phố trực thuộc thành phố. Quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại các đô thị lớn, nhất 
là khu vực trung tâm.

- Ưu tiên phát triển các đô thị nhỏ (Loại V) và vùng ven đô để hỗ trợ phát triển nông thôn 
thông qua các mối liên kết đô thị - nông thôn. Đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về di sản, 
du lịch, đô thị gắn với những địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch của Hà Nội.

- Nghiên cứu, xây dựng tiêu chí xác định và phát triển các khu đô thị có vị trí, chức năng 
đặc thù nổi trội như về phát triển đại học, trung tâm sáng tạo, công nghiệp - đô thị - dịch vụ, 
cảng, sân bay,... và ban hành các cơ chế, chính sách phát triển riêng phù hợp của Hà Nội.

- Đưa các chỉ tiêu về phát triển nhà ở, trong đó có chỉ tiêu bắt buộc phát triển nhà ở xã hội 
vào hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của Hà Nội; Nghiên cứu, 
đánh giá về nhu cầu và bảo đảm bố trí đủ quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội.

- Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế và kỹ 
thuật diện rộng, hạ tầng số trên địa bàn Hà Nội.

- Triển khai các chương trình, đề án tái thiết đô thị hiệu quả đề nâng cao hiệu quả sử dụng 
đất cho phát triển kinh tế khu vực đô thị; khai thác hiệu quả và bền vững các công trình văn hóa, 
lịch sử, các không gian công cộng như vỉa hè trong phát triển kinh tế khu vực đô thị. Đẩy nhanh 
việc di dời có trật tự các cơ sở sản xuất chế biến, chế tạo thâm dụng lao động, trung tâm logistic 
đầu mối, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường hoặc có nguy cơ gây ảnh hưởng đến an toàn cho 
người dân ra khỏi khu vực trung tâm các đô thị lớn; quy hoạch lại hệ thống bệnh viện, trường 
đại học, cao đẳng, cơ sở nghiên cứu, trung tâm logistic, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, 
mạng lưới chợ dân sinh.

- Phát triển kinh tế dịch vụ, các ngành công nghiệp chế tạo tiên tiến và có tính chiến lược, 
phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế ban đêm, kinh tế du lịch, thể 
thao,... tại các đô thị đặc biệt và các đô thị lớn của Thủ đô; phát triển kinh tế gắn với chuỗi giá 
trị kinh tế nông nghiệp nông thôn và phát triển dịch vụ xã hội tại các đô thị nhỏ của Thủ đô. 
Khuyến khích phát triển các thị tứ, thị trấn nông - công nghiệp trên cơ sở các khu dân cư nông 
thôn hiện có trở thành các trung tâm dịch vụ, sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, nguyên 
liệu, chuyển giao công nghệ,... Ban hành các chính sách khuyến khích và nhân rộng các mô 
hình khu kinh tế, mô hình khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ tại các khu vực đô thị. Khuyến 
khích các đô thị xây dựng thương hiệu gắn với thúc đẩy phát triển kinh tế của đô thị. 

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao tại các đô 
thị. Khuyến khích các đô thị hợp tác, xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các sản 
phẩm chiến lược và thế mạnh của các địa phương trong vùng.

- Nghiên cứu, hoàn thiện chính sách thuế, phí liên quan đến bất động sản nhằm khuyến 
khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả. Hoàn thiện hành lang pháp lý và mô hình tổ chức phù hợp 
để Nhà nước quản lý thị trường bất động sản, kiểm soát và sử dụng hiệu quả giá trị gia tăng từ 
đất khi hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông được đầu tư mở rộng và khai thác quỹ đất hai 
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bên tuyến đường nhằm tạo nguồn thu cho đô thị.

- Tháo gỡ các vướng mắc về chính sách tạo động lực để huy động vốn đầu tư cho vùng 
Hà Nội. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý tài chính, ngân sách đặc thù đối 
với Thủ đô Hà Nội và đối với các Thành phố trực thuộc Thủ đô trong tương lai.

- Rà soát, xác định tỷ lệ nguồn thu giữ lại hợp lý hơn đối với Thủ đô Hà Nội và đối với 
các Thành phố trực thuộc Thủ đô trong tương lai để bảo đảm phát huy vai trò là đô thị động lực 
của cả nước, có cơ chế tạo nguồn thu, phân cấp ngân sách để lại cho các đô thị có kế hoạch nâng 
loại đô thị theo quy hoạch. Phân quyền mạnh mẽ cho các chính quyền đô thị các khoản thu từ 
các loại thuế, phí. Thí điểm, tiến tới mở rộng phân cấp cho thành phố Hà Nội đáp ứng các tiêu 
chuẩn, điều kiện được quyết định một số khoản thu đặc thù gắn với yêu cầu tăng cường trách 
nhiệm cung cấp dịch vụ đô thị.

Xin được chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn tại Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 
nhằm góp phần làm sâu sắc thêm nội dung các Nghị quyết 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 và 
Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị, tăng cường trao đổi kinh nghiệm 
từ thực tiễn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 
XVII và các Nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 01/02/2021.

2. Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội.

4. Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý 
và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

5. Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát 
triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

6. Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố Hà Nội, 
2020.

7. Các chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội Khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, 2021; Các kế 
hoạch thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy  Hà Nội Khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025 
của UBND thành phố Hà Nội, 2021.

8. Https://kinhtedothi.vn/mo-hinh-chum-do-thi-giam-ap-luc-cho-noi-do.html (PGS.TS.KTS Phạm 
Hùng Cường).

9. Bài viết Hội thảo “Đô thị Hà Nội 60 năm xây dựng và phát triển” - Viện Quy hoạch Xây dựng 
Hà Nội (2014),…; 

10. Nguyễn Đỗ Dũng (Tạp chí Xây dựng - 2010).

11. Đề tài NCKH cấp Thành phố: “Quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc cảnh quan các huyện 
của Thành phố Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” 2021 – 2022. Ths. KTS. Lã Hồng Sơn (Chủ 
nhiệm).

12. Cục thống kê, Niên giám thống kê Hà Nội, 2021.

13. Tài liệu, báo cáo của Sở Quy hoạch – Kiến trúc.
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA 
CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ 

Phan Trung Tuấn - Vụ trưởng
Nguyễn Thị Tú Thanh - Chuyên viên chính 

Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) được Quốc 
hội khóa XIII thông qua đã cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về chính quyền 
địa phương, trong đó đã bước đầu phân biệt về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính 
quyền địa phương các cấp theo đặc điểm của nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh 
tế đặc biệt.

Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 
dân và vì Nhân dân, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế chính quyền địa phương các cấp nói 
chung, của chính quyền đô thị nói riêng đã, đang là yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống, đặc 
biệt trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu 
rộng của nước ta hiện nay. Trong bài tham luận này, chúng tôi tập trung nghiên cứu về đổi mới 
chính quyền địa phương từ góc nhìn chính quyền ở đô thị.    

I. YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP TỤC HOÀN THIỆN TỔ CHỨC 
CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐÔ THỊ

1. Bối cảnh 

Sau hơn 35 năm đổi mới và hội nhập quốc tế, quá trình đô thị hóa ở nước ta đã và 
đang diễn ra nhanh chóng dẫn đến có nhiều khác biệt về hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, 
an ninh, quốc phòng giữa đô thị và nông thôn. Theo quy định của pháp luật hiện hành, mô 
hình tổ chức chính quyền địa phương ở nước ta tổ chức thành 3 cấp chính quyền gồm: cấp 
tỉnh, cấp huyện, cấp xã (ngoại trừ mô hình thí điểm đang được tiến hành ở thành phố Hà 
Nội, Đà Nẵng và mô hình tổ chức chính quyền đô thị đang áp dụng riêng tại Thành phố 
Hồ Chí Minh theo các Nghị quyết của Quốc hội). Tính đến tháng 10 năm 2022, cả nước có 
05 thành phố trực thuộc trung ương, 01 thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 
(thành phố Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh), 82 thành phố thuộc tỉnh, 50 thị xã, 46 
quận, 1.737 phường và 614 thị trấn.

Chính quyền ở địa bàn đô thị về cơ bản được tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ, quyền 
hạn tương tự như chính quyền ở địa bàn nông thôn cùng cấp, tuy có thêm một số nhiệm vụ, 
quyền hạn quản lý trên địa bàn đô thị. Vì vậy, nhiều vấn đề cấp thiết của đô thị như quy hoạch, 
kiến trúc, xây dựng hạ tầng đô thị, xử lý ô nhiễm môi trường, chống ùn tắc giao thông, quản lý 
dân cư và trật tự an toàn xã hội chưa được giải quyết kịp thời, chưa phù hợp với nguyên tắc kết 
hợp quản lý theo ngành và quản lý theo lãnh thổ. Ở đô thị, do kết cấu hạ tầng thống nhất, liên 
thông đòi hỏi phải quản lý theo ngành là chủ yếu, khác với nông thôn quản lý theo lãnh thổ là 
chủ yếu.  
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2. Phân biệt đô thị và nông thôn từ các đặc trưng quản lý

Theo Luật quy hoạch đô thị năm 2009, đô thị “là khu vực tập trung dân cư sinh sống có 
mật độ cao và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm chính 
trị, hành chính, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã 
hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao gồm nội thành, ngoại thành của 
thành phố, nội thị, ngoại thị của thị xã, thị trấn’’. 

Từ thực tiễn phát triển đô thị ở nước ta, có thể rút ra 06 đặc điểm chủ yếu của đô thị phân 
biệt với nông thôn như sau: (1) Về vị trí, vai trò: Đô thị là trung tâm chính trị, hành chính, kinh 
tế, văn hóa, khoa học, công nghệ của một địa phương, vùng, miền, của cả nước, là động lực cho 
sự phát triển đối với địa phương, vùng, miền đó hoặc cả nước. (2) Về dân cư: Đô thị là nơi tập 
trung dân cư, mật độ dân số cao, gồm nhiều thành phần sống đan xen có lối sống khác nhau, 
tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội đa dạng nên việc quản lý dân cư đô thị có nhiều phức 
tạp. Dân cư nông thôn gắn kết cộng đồng theo làng, xã, thôn, xóm, bản, ấp, dòng họ có những 
hương ước và phong tục, tập quán riêng mang nhiều tính tự quản. (3) Về kinh tế - xã hội: Ở khu 
vực nội thành, nội thị chủ yếu là phi nông nghiệp, đa ngành, đa lĩnh vực, có tốc độ phát triển 
cao, là địa bàn hoạt động của các loại thị trường, là nơi hội tụ và trao đổi thông tin, nơi dễ nảy 
sinh các tệ nạn xã hội và các hiện tượng làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 
Ở nông thôn chủ yếu là nông nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, kinh tế công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ và thông tin chưa phát triển mạnh. (4) Về cơ sở hạ tầng: Ở khu vực nội thành, nội thị có 
tính thống nhất, liên thông và phức tạp, tạo thành những mạng lưới, hệ thống đồng bộ, xuyên 
suốt địa bàn, không phụ thuộc vào địa giới hành chính, đòi hỏi quản lý tập trung, thống nhất 
theo ngành là chủ yếu. Ở nông thôn cơ sở hạ tầng còn đơn giản, chưa liên hoàn và chưa đồng 
bộ, đòi hỏi quản lý theo lãnh thổ là chủ yếu. (5) Về địa giới hành chính: Cơ sở hạ tầng ở đô thị 
là một chỉnh thể thống nhất nên việc phân chia địa giới hành chính trong khu vực nội thành, nội 
thị chỉ có ý nghĩa là khu vực hành chính, mang tính chất quản lý hành chính là chủ yếu. Ở nông 
thôn, việc phân chia địa giới hành chính gắn với các hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra trong 
phạm vi địa bàn lãnh thổ đó. (6) Về quản lý: Ở đô thị việc quản lý nhà nước về an ninh, trật tự 
an toàn xã hội, giao thông, điện, nước, nhà ở, xây dựng, môi trường là vấn đề bức xúc hàng ngày 
và đa dạng, phức tạp hơn nhiều so với quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực này ở nông thôn. 

3. Đặc thù của đô thị ở nước ta hiện nay

Quá trình đô thị hóa ở nước ta đang diễn ra với quy mô lớn, tốc độ nhanh, các đô thị đã có 
ngày càng mở rộng và nhiều đô thị mới hình thành đã chi phối trực tiếp đến quản lý nhà nước 
về đô thị, từ đó đòi hỏi phải có những đặc trưng riêng trong tổ chức và hoạt động của bộ máy 
chính quyền đô thị, đó là:

- Trong đơn vị hành chính đô thị có đơn vị hành chính nông thôn trực thuộc (huyện, xã); 
trong đơn vị hành chính nông thôn có đơn vị hành chính đô thị trực thuộc (thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh, thị trấn); nhiều đô thị, phần nông thôn (huyện, xã) chiếm tỷ trọng lớn về diện tích 
tự nhiên và dân số. 

- Phần đang đô thị hóa (phần giáp ranh giữa đô thị và nông thôn) ngày càng lớn so với 
phần đã đô thị hóa; nhiều đô thị đang có quá trình mở rộng địa giới hành chính, chuyển cả huyện 
thành quận, thị xã, thành phố hoặc chuyển các xã lân cận thành phường để đưa vào khu vực nội 
thành, nội thị.
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II. MỘT SỐ HẠN CHẾ, BẤT CẬP TRONG TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG Ở ĐÔ THỊ

1. Các hạn chế, bất cập về tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn

- Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương các cấp nói chung, chính quyền đô thị nói riêng 
đã qua nhiều lần sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế nhưng chưa thực sự tinh gọn, chưa 
tương ứng với nhiệm vụ, thẩm quyền được giao. Ngoài việc thực hiện tổ chức mô hình chính 
quyền đô thị ở 03 thành phố (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh) thì chính quyền địa 
phương ở các đơn vị hành chính đô thị còn lại đều là cấp chính quyền địa phương (có HĐND và 
UBND), chưa có sự phân biệt khác nhau giữa nông thôn và đô thị. Mô hình chính quyền đô thị 
tại 03 thành phố mới triển khai thực hiện, chưa đủ thời gian để tổng kết đánh giá và trong quá 
trình thực hiện đã phát sinh một số hạn chế, bất cập so với yêu cầu của thực tiễn.

- Cơ chế trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong giải quyết công việc còn chưa rõ ràng, rành 
mạch; còn có sự chồng lấn, chưa rõ về trách nhiệm trong thực hiện một số nhiệm vụ, thẩm 
quyền giữa các cấp, giữa các Sở, ngành chuyên môn của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
với quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; các Phòng, Ban chuyên môn của quận, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh với phường.

- Do những đặc trưng của đô thị, việc thành lập các cơ quan chuyên môn cần bảo đảm 
tính bao quát, tổng hợp, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực. Tuy nhiên, với mô hình tổ chức các cơ 
quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện như hiện nay thì hoạt động các Sở, Phòng, Ban chuyên 
môn của chính quyền các đô thị khó tránh khỏi quản lý chồng chéo, khó bảo đảm quản lý thống 
nhất, liên thông về quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch về phát triển ngành, quy 
hoạch không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị (điện, đường giao thông, thoát nước, rác thải, 
khu đô thị, v..v.).

- Trong thực hiện một số nhiệm vụ như: đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các 
công trình giao thông, các khu đô thị,… liên quan đến nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị thì cần 
thiết phải thành lập một tổ chức liên ngành để tham mưu cho UBND cùng cấp giải quyết nhằm 
bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tuy nhiên tại nhiều đô thị không thiết 
lập được cơ chế phối hợp này dẫn đến tình trạng không đồng bộ, ách tắc, cản trở lẫn nhau, hiệu 
lực, hiệu quả quản lý còn thấp.

- Quá trình phát triển các Khu đô thị mới, khu dân cư đô thị với tính tự quản cao về an 
ninh, trật tự, quản lý nhân khẩu; tính thống nhất, liên thông về cơ sở hạ tầng đô thị điện, nước, 
giao thông, vệ sinh môi trường…, đòi hỏi cần có cơ chế quản lý phù hợp của chính quyền đô thị.

2. Về mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính trong chính quyền đô thị

- Trong quan hệ giữa UBND cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) với các đô 
thị trực thuộc (quận, thị xã, thành phố trực thuộc) thì phương thức quản lý, chỉ đạo, điều hành 
của UBND cấp tỉnh cơ bản được áp dụng chung cho tất cả các đơn vị cấp huyện trên địa bàn 
do vậy đối với các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phát triển theo hướng đô thị hóa nhanh 
đã phát sinh nhiều điểm bất cập, không còn phù hợp, cụ thể là: trách nhiệm quản lý ngành trên 
địa bàn thiếu rõ ràng; mối quan hệ giữa quản lý ngành và quản lý lãnh thổ (địa bàn) của chính 
quyền quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh còn chồng chéo về thẩm quyền, trách nhiệm với các 
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Sở, ngành cấp tỉnh, làm giảm quyền chủ động sáng tạo của địa phương; trách nhiệm của Sở, 
ngành cấp tỉnh trong việc xử lý các kiến nghị của đô thị, nhất là các vấn đề có tính chất liên 
ngành không ít trường hợp thiếu kịp thời; sự phối hợp giữa Sở, ngành trong việc chỉ đạo, điều 
hành ngành, lĩnh vực có vấn đề còn chưa sát thực tế cũng gây không ít khó khăn cho chính 
quyền các đô thị trực thuộc.

- Mối quan hệ giữa UBND quận, thị xã, thành phố với UBND phường, xã mang tính chất 
điều hành và chấp hành thông qua việc ban hành và thực hiện các quyết định hành chính. Do 
mô hình tổ chức chính quyền đầy đủ ở mỗi cấp (có HĐND và UBND) nên UBND cấp dưới có 
tính chủ động tương đối trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của cấp mình. Tuy nhiên, có 
nhiều việc thực hiện không nghiêm kỷ cương trong quản lý điều hành, trong việc không thực 
hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quyết định hành chính của cấp trên, việc thực hiện chế 
tài giữa cấp trên với cấp dưới cũng còn hình thức, thiếu cương quyết, chưa bảo đảm kỷ luật, kỷ 
cương của nền hành chính. 

3. Về phân cấp quản lý hành chính nhà nước trên địa bàn đô thị 

- Việc phân cấp giữa Trung ương (Chính phủ và các Bộ) với chính quyền thành phố trực 
thuộc Trung ương (nhất là đối với hai đô thị loại đặc biệt) chưa đủ mạnh, chưa thực sự bảo đảm 
quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát huy năng lực và sáng tạo của các đô thị. 

- Trong nội bộ chính quyền đô thị thì việc phân cấp giữa chính quyền cấp tỉnh với quận, 
thị xã, thành phố trực thuộc; giữa quận, thị xã, thành phố với phường còn khá nhiều bất cập; 
có nhiệm vụ nếu giao cho cấp dưới giải quyết sẽ hiệu quả hơn nhưng chưa được phân cấp, ủy 
quyền thực hiện; một số nhiệm vụ, quyền hạn được phân cấp, ủy quyền song chưa đi kèm với 
các điều kiện bảo đảm thực hiện (tài chính, nhân lực); có nhiệm vụ phân cấp nhưng vượt khả 
năng giải quyết của cơ quan, đơn vị được phân cấp. Do đó thẩm quyền của chính quyền đô thị 
trong một số lĩnh vực như: Quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, quản 
lý đô thị còn hạn chế, làm giảm tính chủ động, sáng tạo và tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
mỗi cấp nói chung, của chính quyền đô thị nói riêng.

- Việc phân cấp thực hiện còn chậm và còn vướng mắc. Nhiều lĩnh vực cần phân cấp 
mạnh nhằm phát huy phát huy các tiềm năng, thế mạnh của đô thị để thu hút đầu tư, phát triển 
kinh tế- xã hội... thì cấp trên vẫn còn ôm đồm, trực tiếp làm hoặc có việc phân cấp nhưng thiếu 
triệt để, giao nhiệm vụ nhưng chưa gắn với thẩm quyền quyết định và các điều kiện bảo đảm về 
tài chính ngân sách và bộ máy, nhân sự dẫn đến quản lý chồng chéo, trách nhiệm không rõ 
ràng, khó khăn trong việc thực thi của chính quyền đô thị.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Định hướng chung

- Đổi mới cơ cấu tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và phương thức hoạt động của 
chính quyền đô thị phải hướng tới xây dựng được bộ máy chính quyền đô thị được tổ chức và 
hoạt động phù hợp với đặc điểm, tính chất của đô thị, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý nhà nước, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng 
cao, đa dạng của người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của đô thị.
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- Phát huy được tính năng động, sáng tạo, tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô 
thị; huy động cao nhất mọi nguồn lực cho sự phát triển bền vững, thúc đẩy việc hình thành đô 
thị văn minh, hiện đại, tạo sự công bằng trong hưởng thụ các dịch vụ đô thị.

- Xây dựng bộ máy tinh gọn; phân công, phân cấp, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, 
trách nhiệm giữa các cơ quan, giữa các cấp chính quyền, giữa tập thể và người đứng đầu; bảo 
đảm kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước.

- Tổ chức bộ máy quản lý hành chính chuyên nghiệp, đội ngũ công chức mẫn cán với 
công vụ, hình thành bộ máy chính quyền đô thị mang tính chất phục vụ cho lợi ích chính đáng 
của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn các đô thị.

2. Một số kiến nghị cụ thể

Việc xây dựng, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị 
cần bám sát định hướng của Đảng về đổi mới tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa 
phương tại Nghị quyết Đại hội XIII; các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương khóa XII (nhất là 
Nghị quyết Trung ương 6) của Đảng và Hiến pháp năm 2013. Theo đó, đề xuất tiếp tục nghiên 
cứu, triển khai thực hiện một số nội dung cơ bản như sau:

2.1. Tổ chức chính quyền đô thị cần có sự phân biệt cơ bản với chính quyền nông thôn

Thực trạng tổ chức chính quyền địa phương hiện nay đặt ra yêu cầu cần thiết phải làm 
rõ, phân định rành mạch sự khác biệt giữa đô thị và nông thôn, từ đó xác định cơ cấu tổ chức, 
chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, cơ chế hoạt động phù hợp đối với chính quyền ở địa bàn đô 
thị và chính quyền ở địa bàn nông thôn. Việc đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy 
chính quyền địa phương nói chung, chính quyền đô thị nói riêng theo tinh thần các Nghị quyết 
của Đảng, Hiến pháp năm 2013 cần nghiên cứu tiếp cận theo một số nội dung cơ bản như sau:

- Tổ chức hợp lý chính quyền địa phương trên cơ sở phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm 
và phương thức hoạt động khác nhau giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, bảo 
đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống hành chính nhà nước từ Trung 
ương đến cơ sở theo nguyên tắc nhà nước đơn nhất, quyền lực nhà nước thống nhất thuộc về 
Nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với chính quyền các cấp. 

- Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương phải phù hợp với nguyên tắc tập 
trung dân chủ, bảo đảm tính thống nhất của nền hành chính, phân định chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền rõ và rành mạch giữa các cấp, giữa tập thể và cá nhân, thực hiện sắp xếp, tinh gọn 
đầu mối, tinh giản bộ máy và nhân sự;  phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan hành chính; 
có cơ chế giám sát, kiểm soát chặt chẽ để phòng ngừa sự lạm quyền.

- Tổ chức và hoạt động của chính quyền đô thị phải phù hợp với đặc điểm và yêu cầu quản 
lý đô thị, với quá trình hình thành và phát triển đô thị ở Việt Nam, bảo đảm sự phát triển bền 
vững của đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2.2. Hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, 
thẩm quyền của HĐND, UBND các cấp

Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đã nêu: tiếp tục đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân 
quyền mạnh mẽ, hợp lý giữa Chính phủ với các bộ, ngành; giữa Chính phủ, các bộ, ngành với 
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chính quyền địa phương và giữa các cấp chính quyền địa phương để tinh gọn bộ máy, tinh giản 
biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao tinh 
thần trách nhiệm của từng cấp, từng ngành gắn với cơ chế kiểm soát quyền lực. Quy định rõ 
nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ giữa Chính phủ với các Bộ, ngành; giữa Chính phủ, các 
Bộ, ngành với chính quyền địa phương cấp tỉnh và giữa các cấp chính quyền địa phương; quy 
định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền và thực hiện nhiệm vụ khi được phân cấp, ủy quyền giữa 
các cấp chính quyền địa phương. Đồng thời, Luật tổ chức chính quyền địa phương đã quy định 
các nguyên tắc phân định thẩm quyền, việc phân quyền, phân cấp, ủy quyền giữa các cấp chính 
quyền địa phương.

Theo định hướng đó, trong mối quan hệ giữa chính quyền Trung ương và chính quyền 
tỉnh, thành phố; giữa chính quyền tỉnh, thành phố với chính quyền cấp dưới ở mỗi địa phương 
cần nghiên cứu các giải pháp đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền, tăng tính chủ động, tự 
chịu trách nhiệm của từng cấp chính quyền trong phạm vi được phân cấp, phân quyền, tập trung 
ưu tiên đối với các thành phố lớn, các đô thị động lực phát triển vùng, khu vực và của mỗi địa 
phương. Phát huy mạnh mẽ hơn tính năng động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
chính quyền đô thị trong quản lý điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Trong điều kiện mới, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương cần tập trung thực hiện 
nhiệm vụ quản lý mang tầm vĩ mô, hoạch định chính sách, xác định khung thể chế tạo hành lang 
pháp lý chung; các cấp chính quyền địa phương được tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ tính năng 
động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của địa phương trong việc giải quyết các nhiệm 
vụ kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phân cấp nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm giữa Chính phủ và 
chính quyền tỉnh, thành phố trên các lĩnh vực chủ yếu nhất là quản lý quy hoạch, kế hoạch, đầu 
tư; quản lý ngân sách; quản lý đất đai, tài nguyên; quản lý doanh nghiệp nhà nước; hoạt động sự 
nghiệp, dịch vụ công; tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức. 

Bên cạnh việc xác định những nội dung phân cấp giữa chính quyền Trung ương và chính 
quyền địa phương, việc tiến hành phân quyền, phân cấp giữa các cấp chính quyền địa phương 
gắn với xác định rõ hơn, cụ thể hơn nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cấp chính quyền địa phương 
theo hướng tăng cường phân cấp cho cơ sở, cho cấp dưới cũng cần được xác định và thực hiện 
theo các nguyên tắc đã được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương. Chính quyền 
các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương cần tiếp tục thực hiện điều chỉnh việc phân công, 
phân cấp trong các lĩnh vực trọng tâm như quản lý cán bộ, công chức, đất đai, tài nguyên, đầu 
tư xây dựng cơ bản... phù hợp với tình hình thực tiễn của các địa phương và hướng tới việc tháo 
gỡ các khó khăn, giảm nhẹ công việc cho các cơ quan cấp tỉnh, giải quyết công việc nhanh hơn, 
sát với tình hình thực tế đối với chính quyền cấp huyện, cấp xã, phát huy được tính chủ động, sáng 
tạo của chính quyền địa phương, khai thác các nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Đồng thời cần quy định xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương ở 
đô thị tăng cường quản lý theo ngành, lĩnh vực. Quận, phường chủ yếu thực hiện nhiệm vụ, quyền 
hạn theo phân cấp, ủy quyền của chính quyền cấp trên (phân biệt với chính quyền ở nông thôn chủ 
yếu quản lý theo địa bàn lãnh thổ). 

Trong thời gian tới, cụ thể hóa các định hướng lớn của Trung ương, trên cơ sở các quy 
định mới của Hiến pháp năm 2013, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (sửa đổi, 
bổ sung năm 2019) cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung toàn diện theo hướng xây dựng một 
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đạo luật mới về chính quyền địa phương, làm cơ sở và khung pháp lý xây dựng chính quyền đô 
thị ở nước ta trong giai đoạn mới. 

2.3. Một số đề xuất về mô hình tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt 
động của chính quyền địa phương 

a) Về tổ chức bộ máy

- Xác định lộ trình tổng kết việc thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị đang áp 
dụng tại Thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh để xây dựng mới thể chế về 
chính quyền địa phương theo hướng nghiên cứu áp dụng trong phạm vi cả nước.

- Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp nói chung, HĐND khu vực đô thị nói riêng, nhất 
là giảm đại biểu là người công tác trong các cơ quan hành chính. Tăng số lượng đại biểu HĐND 
hoạt động chuyên trách lên ít nhất 50% trong tổng số đại biểu HĐND.

- Trường hợp tăng số lượng đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách lên trên 50% thì 
nghiên cứu mô hình không tổ chức các Ban của HĐND tại các quận, phường (trường hợp vẫn 
tổ chức HĐND tại quận, phường).

- Quy định khung số lượng các cơ quan trực thuộc HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện, 
cấp xã theo hướng tinh gọn đầu mối. Việc bố trí, sắp xếp số lượng các cơ quan trực thuộc và 
nhân sự cụ thể giao thẩm quyền cho các tỉnh, thành phố quyết định theo điều kiện, đặc điểm 
của mỗi địa phương.

Đối với cơ quan chuyên môn của UBND khu vực đô thị có thể nghiên cứu tổ chức một số 
cơ quan theo nhóm ngành phù hợp và ngành dọc xuyên suốt để quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, 
bảo đảm quản lý thống nhất, liên thông ở đô thị.

- Cùng với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị, cần áp dụng mô hình Thủ trưởng 
hành chính ở cơ quan hành chính (UBND) ở khu vực đô thị như đang áp dụng tại mô hình thí 
điểm của Hà Nội, Đà Nẵng và mô hình tổ chức chính quyền đô thị đang được Quốc hội cho áp 
dụng riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

b) Về nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị

- Căn cứ đặc thù của đô thị, đặc điểm quản lý nhà nước trên địa bàn đô thị, đổi mới căn 
bản chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền đô thị (HĐND và UBND) khác biệt với 
chính quyền nông thôn, hải đảo.

- Thực hiện phân quyền, phân cấp mạnh mẽ, hợp lý giữa Chính phủ, các Bộ, ngành Trung 
ương với chính quyền thành phố trực thuộc Trung ương; giữa chính quyền thành phố trực thuộc 
trung ương, tỉnh với chính quyền đô thị là quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc 
thành phố trực thuộc Trung ương.

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của chính quyền đô 
thị, đặc biệt đối với người đứng đầu.

c) Đổi mới các mối quan hệ công tác trong chính quyền đô thị 

- Để công tác quản lý của bộ máy chính quyền đô thị có hiệu lực, hiệu quả, các mối 
quan hệ chỉ đạo, điều hành, chấp hành, hướng dẫn, phối hợp… phải có sự thay đổi về hình 
thức, phạm vi, tính chất và đặc biệt phải tăng cường tính hiệu lực của các mối quan hệ 
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hành chính trong chính quyền đô thị. Chính quyền đô thị phải xử lý tốt các mối quan hệ giữa 
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với UBND quận, thị xã, thành phố trực thuộc; 
giữa UBND quận, thị xã, thành phố trực thuộc với UBND phường, xã; giữa cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với UBND quận, thị xã, thành phố 
trực thuộc và giữa cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, thị xã, thành phố trực thuộc với 
công chức chuyên môn phường, xã trên địa bàn.

- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần phân cấp, uỷ quyền mạnh hơn trên 
một số lĩnh vực để quận, thị xã, thành phố trực thuộc chủ động, tự chịu trách nhiệm trong 
thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực trọng yếu như:  tài 
chính - ngân sách, trong việc quyết định các kế hoạch, dự án đầu tư phát triển… Mối quan 
hệ điều tiết giữa UBND quận, thị xã, thành phố và UBND thành phố trực thuộc Trung ương, 
tỉnh vẫn giữ nguyên tắc: Những vấn đề mang tính chiến lược đối với phát triển của tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương thuộc thẩm quyền của chính quyền cấp tỉnh, còn việc tổ chức triển 
khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch đã được chính quyền cấp tỉnh hoặc cấp trên phê duyệt 
thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chính quyền các đô thị trực thuộc. Cần nghiên cứu 
phân cấp, phân quyền theo nguyên tắc: Việc gì quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh làm được và 
có hiệu quả hơn thì giao thẩm quyền toàn bộ cho các đô thị này chịu trách nhiệm thực hiện. 
Đồng thời, xác định rõ hơn trách nhiệm của UBND cấp tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh đối với 
việc giải quyết các vấn đề của quận, thị xã, thành phố  thuộc tỉnh theo hướng rõ ràng, cụ thể, 
không đùn đẩy trách nhiệm trên tinh thần tôn trọng các ý kiến, kiến nghị của chính quyền đô 
thị trực thuộc.

- UBND quận, thị xã, thành phố cần chủ động rà soát, báo cáo và đề xuất với UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương về định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là các dự 
án đầu tư phát triển đô thị, các nhu cầu cần hỗ trợ từ chính quyền cấp tỉnh, từ Trung ương và đề 
xuất mức độ phân cấp cho chính quyền đô thị trên các lĩnh vực để địa phương có thể chủ động, 
phát huy tính sáng tạo, nguồn lực địa phương và linh hoạt trong quản lý điều hành phục vụ cho 
mục tiêu phát triển.

- Mối quan hệ giữa UBND quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh với UBND phường, xã trực 
thuộc: Các chủ trương, chính sách đều xuất phát từ chính quyền quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, còn UBND phường, xã chỉ là chủ thể thực hiện. Trong chính quyền đô thị thực hiện mối 
quan hệ điều hành và chấp hành, tính quản lý theo lãnh thổ (địa bàn) chỉ còn là tương đối, chủ 
yếu quản lý theo ngành, lĩnh vực nhằm bảo đảm thống nhất, liên thông trên toàn đô thị.

- Mối quan hệ giữa cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, thị xã, thành phố với cơ quan 
chuyên môn cấp trên và công chức phường, xã: Đối với một số  cơ quan chuyên môn được tổ 
chức theo ngành dọc (nếu mô hình này được thực hiện), chịu sự chỉ đạo toàn diện về mặt chuyên 
môn của cấp Sở, quản lý trực tuyến theo mối quan hệ chỉ đạo, điều hành và chấp hành. Đối với 
các cơ quan chuyên môn được tổ chức tại quận, thị xã, thành phố theo cơ cấu UBND thì thực 
hiện mối quan hệ song trùng trực thuộc: Chịu sự chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra của 
cấp Sở về chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả công tác quản lý nhà nước… trên địa bàn phụ trách 
và chịu sự quản lý, chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND quận, thị xã, thành phố. Mối quan 
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hệ giữa cơ quan chuyên môn thuộc quận, thị xã, thành phố với công chức thực thi nhiệm vụ tại 
phường, xã cũng thực hiện theo mối quan hệ song trùng trực thuộc.

Trong thời gian tới, tiếp tục tiến trình cải cách hành chính nhà nước ở địa phương, nâng 
cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương các cấp, đặc biệt là tại các đô thị 
theo tinh thần Hiến pháp năm 2013, cần thiết xây dựng các thể chế, chính sách phù hợp nhằm 
đổi mới cơ cấu tổ chức, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và phương thức hoạt 
động phù hợp đối với chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo theo quy định của Hiến pháp và 
các định hướng lớn của Đảng, bảo đảm chính quyền đô thị hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; 
các đô thị phát triển nhanh và bền vững, tạo động lực phát triển các vùng, miền, khu vực trong 
cả nước và ở mỗi địa phương, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của mỗi địa phương 
trong giai đoạn mới./.
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ĐỔI MỚI HỆ THỐNG TIÊU CHUẨN, QUY CHUẨN KỸ THUẬT  
TRONG QUY HOẠCH VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

PGS.TS. Vũ Ngọc Anh
Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng

1. Thực trạng phát triển đô thị Việt Nam

Tính đến năm 2020, cả nước có 862 đô thị, bao gồm 2 đô thị đặc biệt, 23 đô thị loại I, 
31 đô thị loại II, 48 đô thị loại III, 90 đô thị loại IV và 668 đô thị loại V. Tỷ lệ đô thị hóa tăng 
từ 30,5% năm 2010 lên 40% năm 2020. Đô thị hoá tăng nhanh ở các thành phố lớn, lan toả và 
phân bố tương đối đồng đều trên cả nước. Hạ tầng đô thị từng bước phát triển đáp ứng yêu cầu.

Tốc độ đô thị hóa nhanh do số dân thành thị tăng nhanh chóng, đạt hơn 34 triệu người vào 
cuối năm 2020. Tỷ lệ tăng dân số bình quân khu vực thành thị giai đoạn 2011-2020 là 2,64%/
năm, gấp hơn 2 lần tỷ lệ tăng dân số của cả nước và gấp 6 lần tỷ lệ tăng dân số khu vực nông 
thôn. Trong đó, yếu tố di cư góp phần làm dân số khu vực thành thị tăng thêm 1,3 triệu người, 
chiếm 3,8% dân số thành thị. Đặc biệt, nhờ có sự chuyển đổi từ xã thành phường, thị trấn của 
nhiều địa phương góp phần chuyển 7,7 triệu người đang là cư dân nông thôn thành cư dân thành 
thị, tương đương gần 22,6% dân số thành thị của cả nước năm 2020.

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh là 2 địa phương tốc độ tăng trưởng đô thị nhanh nhất cả nước, 
tiếp đó là các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu. Khu vực đô thị đã thực sự trở 
thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của các vùng và cả nước, đóng góp khoảng 70% GDP, 
chiếm tỷ trọng chi phối trong thu ngân sách nhà nước, xuất khẩu, sản xuất công nghiệp. Điều 
này cũng được chứng minh thông qua thu nhập bình quân đầu người của dân cư đô thị, bình 
quân mỗi năm trong thời kỳ 2016-2020, thu nhập bình quân một người/tháng ở khu vực thành 
thị đạt 5,538 triệu đồng, cao gấp gần 1,6 lần khu vực nông thôn.

2. Các vấn đề bất cập trong quy hoạch đô thị và tác động từ tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Công tác quy hoạch đô thị là cơ sở cho việc quản lý phát triển đô thị, tuy nhiên hiện nay 
quy hoạch đô thị còn một số bất cập cần được giải quyết: như tính dẫn hướng cho công tác quản 
lý phát triển đô thị của sản phẩm quy hoạch còn chưa đảm bảo vừa có tính chặt chẽ, có tầm nhìn 
dài hạn của phương án quy hoạch vừa có tính linh hoạt, phù hợp với biến động liên tục của các 
yếu tố thị trường và tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng, quy hoạch chưa thực sự 
là tài liệu phục vụ quản lý phát triển đô thị hiệu lực và hiệu quả, dẫn đến việc điều chỉnh quy 
hoạch nhiều lần, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Một phần trong 
những bất cập này đến từ thực tế hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây 
dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị hiện nay. Các vấn đề có thể kế đến như:

- Các chỉ tiêu về đất đai: đất dân dụng, đất đơn vị ở, đất cây xanh sử dụng công cộng … 
vẫn sử dụng các quy định đã có trước đây và quy định theo cấp loại đô thị.

- Các chỉ tiêu về hệ số sử dụng đất mới chỉ khống chế chỉ tiêu lớn nhất, chưa quy định cụ 
thể được cho các khu vực đặc trưng trong đô thị.
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- Các chỉ tiêu về khoảng cách an toàn về môi trường của các nhà máy xí nghiệp cũng 
như của một số công trình đầu mối hạ tầng như: cấp nước, xử lý nước thải, xử lý rác thải, nghĩa 
trang, cơ sở hỏa táng, nhà tang lễ …

- Một số khái niệm còn bỏ ngỏ: loại đất, diện tích chiếm đất… cần được hướng dẫn tại 
các tiêu chuẩn thiết kế.

- Các quy định, chỉ tiêu đối với các khu chức năng (trừ khu công nghiệp).

3. Công tác đổi mới tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về quy hoạch xây dựng và hạ 
tầng kỹ thuật đô thị

Tính đến thời điểm hiện nay, các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quy hoạch 
xây dựng trong hệ thống tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam đã bao trùm lên hầu hết các khía 
cạnh. Tuy nhiên cấu trúc cụ thể của từng phần còn chưa đầy đủ, chưa đồng bộ, nội dung của 
nhiều tiêu chuẩn đã lạc hậu, nhiều tiêu chuẩn có nội dung như một văn bản pháp quy, bao gồm 
cả các quy định về quản lý hành chính. Trong khi đó hệ thống văn bản pháp quy liên quan đến 
hoạt động xây dựng đang dần dần được hoàn thiện như Luật Xây dựng, Luật tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật, Luật quy hoạch đô thị, Luật đất đai, Luật môi trường, Luật Nhà ở, Luật bất động 
sản... và hàng loạt các Nghị định hướng dẫn kèm theo đã được ban hành. Điều này đã làm cho 
nội dung của một số quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, hạ tầng 
kỹ thuật không còn phù hợp, cần phải soát xét, bổ sung hoặc thay thế.

Để khắc phục tồn tại này, Bộ Xây dựng đã xây dựng Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng, đề án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 198/QĐ/TTg ngày 09/02/2018. Trên cơ sở đó, Bộ Xây dựng triển khai lập danh mục hệ 
thống quy chuẩn kỹ thuật xây dựng tới năm 2025 và lập quy hoạch hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia ngành Xây dựng tới năm 2030, đồng thời thành lập Các ban tư vấn kỹ thuật Tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật ngành Xây dựng gồm các chuyên gia, các nhà quản lý có kinh nghiệm trong 
lĩnh việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn. Đồng thời xây dựng kế hoạch rà soát, chỉnh sửa, bổ 
sung và xây dựng mới các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Xây dựng quản lý và tổ chức 
nghiên cứu, soạn thảo các Quy chuẩn, tiêu chuẩn này hàng năm.

Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật 
hiện tại chủ yếu được xây dựng bằng cách rà soát và chuyển đổi các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn Việt 
Nam, Tiêu chuẩn ngành bắt buộc áp dụng trước đây. Các tiêu chuẩn này có thể có hoặc không 
được sửa đổi, bổ sung nội dung khi chuyển đổi thành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia. Một số lĩnh 
vực mới cũng đã và đang được nghiên cứu và ban hành như: nhà cao tầng, công trình ngầm, tiết 
kiệm năng lượng, an toàn sinh mạng, biến đổi khí hậu và nước biển dâng, công trình xanh. Nhìn 
chung về mặt hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, hạ tầng 
kỹ thuật về bố cục và cách thể hiện đã tiếp cận, hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế và nhiều nước 
trên thế giới, tuy nhiên do chưa có một kế hoạch tổng thể nên các nội dung các Quy chuẩn này 
còn có những trùng lặp, thậm chí mâu thuẫn với nhau, các vấn đề này đã dần được nhận ra và 
đã được chỉnh sửa hoặc có kế hoạch chỉnh sửa thông qua các dự án rà soát, chỉnh sửa các Quy 
chuẩn hiện nay. Theo Quy hoạch hệ thống Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng, hệ 
thống Quy chuẩn đã được xác định, và từng bước được rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện, cho đến 
nay cơ bản hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật đã được rà soát, chỉnh sửa. Trong đó các quy chuẩn có 
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liên quan trực tiếp đến công tác Quy hoạch xây dựng gồm quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD Về 
Quy hoạch xây dựng đã được soát xét, chỉnh sửa hoàn thiện và ban hành năm 2021, quy chuẩn 
QCVN 07:2016/BXD về Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị được rà soát, chỉnh sửa và dự 
kiến sẽ được ban hành vào cuối năm 2022.

Đối với hệ thống TCVN lĩnh vực quy hoạch xây dựng, các tiêu chuẩn lĩnh vực quy hoạch 
xây dựng hiện nay không còn phù hợp với những quy định mới trong Luật Xây dựng 2014, Luật 
Quy hoạch Đô thị 2009... về cả nội dung và trình tự lập quy hoạch; Các tiêu chuẩn lĩnh vực quy 
hoạch được biên soạn từ lâu, nguồn tài liệu tham khảo chính là hệ thống tiêu chuẩn của Liên Xô 
được xây dựng từ trước những năm 80 nên cũng không còn phù hợp trong hoạt động đầu tư xây 
dựng. Trong khi đó hệ thống các tiêu chuẩn kỹ thuật về hạ tầng kỹ thuật đô thị cũng có nhiều nội 
dung cần phải thay đổi phù hợp với hệ thống quy định hiện hành cũng như thực tế công tác quy 
hoạch, xây dựng, quản lý và vận hành hiện nay. Hầu hết các tiêu chuẩn thiết kế) đã được xây dựng 
từ lâu, nhiều nội dung không còn phù hợp với tình hình hiện tại, đặc biệt là sau khi có Luật Quy 
hoạch đô thị được ban hành, cũng như Luật Xây dựng được sửa đổi, vì vậy do nhu cầu quản lý, 
các vấn đề nên do hệ thống tiêu chuẩn quy định đã được lồng vào trong các quy định của các quy 
chuẩn, dẫn đến một số quy định trong quy chuẩn trở nên cứng nhắc không tạo điều kiện cho sự 
phát triển đô thị trong thời đại mới. Hai tiêu chuẩn quan trọng nhất đối với công tác Quy hoạch 
xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị nông thôn là TCVN 4449:1987 Quy hoạch đô thị: Tiêu chuẩn 
thiết kế đang được soát xét chỉnh sửa theo hướng tách thành các tiêu chuẩn thành phần, TCVN 
4454 – 2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kế đang được soát xét chỉnh sửa 
và dự kiến ban hành vào năm 2022 – 2023, các Tiêu chuẩn thiết kế quy hoạch xây dựng theo từng 
khu chức năng cũng đang được nghiên cứu, xây dựng (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế, khu du lịch …), các tiêu chuẩn thiết kế về các đối tượng, nội dung khác 
trong quy hoạch xây dựng như: đơn vị ở, không gian xanh, cây xanh đô thị, phân vùng sử dụng 
đất, thiết kế đô thị, lựa chọn đất xây dựng, dự báo dân số, đánh giá tác động hạ tầng, giao thông đô 
thị, cao độ nền, cấp nước, thoát nước, chất thải rắn … cũng đang từng bước được xây dựng mới 
hoặc soát xét, chỉnh sửa, bổ sung theo kế hoạch đặt ra đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện hệ thống 
tiêu chuẩn cốt lõi về quy hoạch xây dựng và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trong giai đoạn tới, hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật sẽ tiếp tục được hoàn thiện, 
đồng thời với việc liên tục rà soát, đánh giá hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẫn kỹ thuật đã được 
ban hành để có chỉnh sửa, bổ sung kịp thời giải quyết được các vấn đề tồn tại khi triển khai áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thực tế công tác nghiên cứu thiết kế, quản lý quy 
hoạch và phát triển đô thị.

Hơn nữa cũng cần phải tính đến nhu cầu xây dựng đồng thời hệ thống Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia với những  quy định về mức giới hạn của đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý 
phải tuân thủ để bảo đảm an toàn, vệ sinh, sức khoẻ con người; bảo vệ động vật, thực vật, môi 
trường; bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia, quyền lợi của người tiêu dùng và các yêu cầu thiết 
yếu khác và hệ thống Tiêu chuẩn Quốc gia với những quy định về đặc tính kỹ thuật và yêu 
cầu quản lý dùng làm chuẩn để phân loại, đánh giá chất lượng và hiệu quả của sản phẩm, đối 
tượng… (Điều 2, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật)

Ngoài ra hệ thống quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn cơ sở cũng chưa được thực 
sự được quan tâm, xây dựng, cụ thể là trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hạ tầng kỹ thuật chưa 
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có quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tiêu chuẩn cơ sở nào được ban hành, ngoại trừ thành phố Hà 
Nội đang triển khai xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật về Quy hoạch Kiến trúc cho 4 quận nội thành. 
Các cơ quan quản lý địa phương, các cơ quan nghiên cứu khoa học khác chưa có xu hướng xây 
dựng các quy chuẩn địa phương hay tiêu chuẩn cơ sở để áp dụng trên địa bàn hoặc nội bộ đơn 
vị. Tuy nhiên một số mầm mống ban đầu của các tiêu chuẩn cơ sở đã được hình thành qua các 
Hướng dẫn kỹ thuật, Sổ tay thiết kế do các đơn vị nghiên cứu khoa học thuộc Bộ Xây dựng đã 
được ban hành.

4. Kết luận

Công tác hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quy hoạch 
xây dựng trong hệ thống tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam đã và đang được thực hiện một cách 
tích cực, khẩn trương nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị. 
Việc đổi mới hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quy hoạch xây 
dựng  vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần vượt qua, nhất là phải phù hợp với hệ thống văn 
bản pháp quy liên quan đến quy hoạch và quản lý đô thị cũng đang được nghiên cứu, sửa đổi 
hoặc xây dựng như Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Quy hoạch 
đô thị và nông thôn, Luật để quản lý phát triển đô thị...Bộ Xây dựng đang từng bước khắc phục 
khó khăn để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công tác hoàn thiện hệ thống các tiêu chuẩn quy 
chuẩn kỹ thuật thuộc lĩnh vực quy hoạch xây dựng. 
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KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG  
CỦA THỤY SĨ TẠI VIỆT NAM

Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO)

Đô thị hóa đi đôi với phát triển kinh tế và mang lại cơ hội, nhưng cũng đặt ra những thách 
thức và rủi ro. Đây cũng là trường hợp của Việt Nam, càng có nhiều thành phố phải hứng chịu 
thiên tai và biến đổi khí hậu. Tăng cường hoá phát triển đô thị và tăng cường khả năng chống 
chịu là những trụ cột cốt lõi của hợp tác phát triển kinh tế Thụy Sĩ tại Việt Nam do Cục Kinh 
tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) thực hiện. Bài báo này được chuẩn bị cho Hội nghị Đô thị toàn 
quốc vào tháng 11 năm 2022, nổi bật các mục tiêu và trọng tâm hoạt động của SECO, đồng thời 
trình bày một số bài học kinh nghiệm và những thách thức trong tương lai.

1. Tầm quan trọng của phát triển đô thị bền vững

Tốc độ và quy mô đô thị hóa đã trở thành một trong những điểm nổi bật của sự phát triển 
kinh tế xã hội. Hiện nay, hơn một nửa dân số toàn cầu sống ở các trung tâm đô thị và dân số đô 
thị có khả năng tăng thêm 50% vào năm 2030, nổi bật nhất là ở các nước đang phát triển.

Đô thị hóa mang đến nhiều những cơ hội phát triển rất lớn. Các thành phố có thể đóng vai 
trò là động cơ phát triển và cung cấp các cơ hội. Các thành phố đã đóng góp hơn 70% vào GDP 
toàn cầu. Tuy nhiên, đô thị hóa không tự động đồng nghĩa với sự thịnh vượng. Quản lý tăng 
trưởng đô thị một cách bền vững là một trong những thách thức quyết định của thế kỷ XXI. Các 
chính quyền địa phương trên toàn thế giới ngày càng bị choáng ngợp trước những thách thức 
kinh tế, môi trường và xã hội liên quan đến quá trình đô thị hóa nhanh chóng.

Vượt qua những thách thức và bắt tay vào hướng phát triển đô thị bền vững là những 
điềuhết sức gấp rút và quan trọng đối với sự thịnh vượng. Tốc độ đô thị hóa ở hầu hết các nơi trên 
thế giới đang gây áp lực lớn về thời gian đối với các thành phố trong việc lập kế hoạch và thiết kế 
đô thị cho tương lai theo hướng bền vững. Vậy nên rất cần thiết kịp thời xây dựng các chính sách, 
năng lực và nguồn lực tài chính phù hợp để đảm bảo khả năng phát triển lâu dài của các thành phố 
và tránh việc tập chung vào cáccông trình kém hiệu quả, không đảm bảo và gây ô nhiễm.

Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức tương tự. Quá trình đô thị hóa đang 
diễn ra nhanh chóng, các trung tâm đô thị - đặc biệt là TP HCM và Hà Nội - đã trở thành trung 
tâm kinh tế và đầu tàu tăng trưởng cho cả nước. Đồng thời, những thách thức to lớn ví dụ như 
tắc nghẽn giao thông ngày càng gia tăng, ô nhiễm không khí và nước, đô thị phát triển tràn lan 
và sự gia tăng nghèo đói ở đô thị. Thêm vào đó là thực tế là rất nhiều, nếu không muốn nói là tất 
cả, các trung tâm đô thị của Việt Nam đang phải chịu ảnh hưởng của thiên tai và tác động của 
biến đổi khí hậu. Do đó, phát triển đô thị bền vững và tăng cường khả năng chống chịu với thiên 
tai của đô thị là rất quan trọng đối với sự phát triển thành công liên tiếp của Việt Nam và,vậy 
nên Việt Nam rất chú trọng đến sự phát triển bền vững của các đô thị.

2. Hỗ trợ của Thụy Sĩ để phát triển đô thị bền vững

Việc hỗ trợ tăng cường quy hoạch đô thị và khả năng chống chịu là một phần trong hợp 
tác phát triển kinh tế của Thụy Sĩ, được thực hiện dưới trách nhiệm của Ban Thư ký Nhà nước 
về các vấn đề kinh tế (SECO).
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SECO hỗ trợ chính quyền cấp quốc gia và cấp địa phương trong việc cải thiện chính sách, 
năng lực và nguồn lực tài chính để gắn phát triển đô thị của họ với tăng trưởng kinh tế bao trùm 
và thân thiện với khí hậu. Cốt lõi của sự hỗ trợ của SECO là việc xác định ba khoảng trống 
chính cần được kết nối để cho phép các thành phố đạt được những lợi ích của quá trình đô thị 
hóa:

Khoảng cách về quy hoạch: Hầu hết các thành phố thiếu năng lực để phát triển một 
tầm nhìn rõ ràng về vị trí và cách thức phát triển, cũng như lập kế hoạch cho phù hợp. Thông 
thường, các ưu tiên đầu tư không dựa trên dữ liệu đáng tin cậy và phân tích chiến lược về hiệu 
suất, nhu cầu và rủi ro của thành phố. Thay vào đó, chúng được thiết lập theo kiểu không phối 
hợp, chắp vá và đặc biệt dựa trên những cân nhắc chính trị ngắn hạn. Điều này dẫn đến công 
trình không gian kém hiệu quả và sự phát triển lan man của thành phố, khiến một bộ phận lớn 
dân cư và doanh nghiệp bị hạn chế khả năng tiếp cận với các dịch vụ và cơ hội kinh tế có giá 
cả phải chăng và đáng tin cậy.

Khoảng cách về tài chính: Cuộc tranh luận về cách quản lý quá trình đô thị hóa cũng 
xoay quanh khoảng cách lớn về cơ sở hạ tầng và các nguồn vốn cần thiết để kết nối khoảng 
cách này. Ngay cả khi có quy hoạch và ưu tiên nghiêm ngặt, các nguồn vốn truyền thống cho 
đầu tư cơ sở hạ tầng thành phố, chẳng hạn như chuyển tài chính, thuế thành phố hoặc thuê đất 
cũng như các nguồn vốn mới hơn, chẳng hạn như thu giữ giá trị đất, phần lớn vẫn không đủ. 
Sự tham gia tài chính của khu vực tư nhân, ví dụ: thông qua các khoản vay thương mại, hợp tác 
công tư (PPP) hoặc đầu tư vào thị trường vốn chắc chắn là cách tiếp cận hứa hẹn nhất để mở 
rộng các nguồn tài trợ. Tuy nhiên, việc thu hút các nhà tài chính công và tư nhân đòi hỏi một 
hệ thống các dự án có cấu trúc tốt và có khả năng đem lại lợi nhuận, cũng như quản lý tài chính 
công đáng tin cậy, một hệ thống khung hợp tác công tư PPP tin cậy và những kinh nghiệm đàm 
phán, thường còn bị thiếu.

Khoảng cách về cách hoạt động vận hành: Ngay cả khi được lập kế hoạch, cấp vốn và 
chuyển giao hợp lý, để đảm bảo rằng các khoản đầu tư cơ sở hạ tầng tiếp tục cung cấp dịch vụ 
chất lượng trong một thời gian dài hơn phụ thuộc vào độ tin cậy của hoạt động vận hành của 
họ. Do đó, quản lý tài sản của thành phố hợp lý, bảo trì thích hợp (bao gồm cả ngân sách tương 
ứng), cũng như tăng cường thể chế của các cơ quan thành phố, các cơ sở công cộng và cáctrung 
tâm điều hành là điều hết sức quan trọng.

Những khoảng trống này được liên kết với nhau một cách hợp lý để tạo thành cái mà 
chúng ta gọi là “chuỗi giá trị đô thị”, phản ánh các yếu tố quan trọng trên con đường phát triển 
đô thị bền vững của các thành phố. Dọc theo chuỗi giá trị đô thị này, SECO tập trung vào một 
số chủ đề chính liên quan đến sự phát triển đô thị bền vững của các thành phố ở Việt Nam, tăng 
cường cách quản trị đô thị, cải thiện tính linh động của đô thị, giảm thiểu rủi ro thiên tai và khả 
năng chống chịu của đô thị cũng như quản lý các nguồn năng lượng cho đô thị.

3. Sự tham gia của SECO tại Việt Nam

Hợp tác phát triển kinh tế của Thụy Sĩ với Việt Nam nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt được tăng 
trưởng bền vững, dựa trên thị trường. Việc tăng cường lập kế hoạch phát triển đô thị và tăng khả 
năng chống chịu với khí hậu của đô thị là một trong bốn vấn đề chính trong hỗ trợ của SECO 
trong chương trình Hợp tác Phát triển Kinh tế cho Việt Nam 2021-2024.
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Tại Việt Nam, SECO tham gia vào các lĩnh vực dọc theo chuỗi giá trị đô thị:

Tư vấn chính sách đô thị và quy định: SECO hỗ trợ đưa ra quyết định cấp quốc gia 
và cấp địa phương xây dựng tầm nhìn chung về vai trò của các thành phố trong tương lai. Nó 
thúc đẩy sự phát triển của các chính sách đô thị và các quy định liên quan, trong đó xác định 
cách thức các ngành và cấp chính quyền khác nhau (cụ thể là cấp quốc gia và cấp tỉnh) làm việc 
hướng tới đô thị hóa bền vững, xét trên các khía cạnh kinh tế, tài chính, môi trường / khí hậu và 
xã hội một cách tổng thể. Ví dụ, SECO đang hỗ trợ Bộ Xây dựng (MOC): tăng cường các chính 
sách về quy hoạch và quản lý đô thị tổng hợp, đặc biệt liên quan đến khả năng chống chịu với 
khí hậu của đô thị; xây dựng các quy định về thoát nước đô thị do khí hậu và lũ lụt; và xây dựng 
các tiêu chuẩn và định mức chi phí cho cơ sở hạ tầng đô thị thích ứng với khí hậu

Phân tích dữ liệu và phân tích không gian: SECO hỗ trợ các thành phố cải thiện khả 
năng tiếp cận dữ liệu chất lượng cao và các công cụ phân tích không gian để phát triển các quy 
hoạch tổng thể cấp tỉnh / đô thị và quản lý tài sản công cộng của đô thị tốt hơn. Điều này có thể 
bao gồm đánh giá nhanh hoặc các phương pháp tiếp cận có hệ thống tốt hơn để cho phép các 
tỉnh / thành phố tạo, cập nhật, chia sẻ và phân tích dữ liệu một cách độc lập với sự hỗ trợ của 
nhà tài trợ. Ví dụ, SECO đã hỗ trợ các ứng dụng và công cụ kỹ thuật số cho quy hoạch đô thị 
và quản lý tài sản công tại Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Cần chú trọng 
nhiều đến khả năng, năng lực của cộng đồng cũng như tạo ra các quy trình rõ ràng để sử dụng 
dữ liệu một cách hiệu quả. SECO sẽ hỗ trợ Bộ Xây Dựng xây dựng cơ sở dữ liệu đô thị quốc 
gia nhằm cải thiện tính minh bạch thông tin và chia sẻ dữ liệu để phát triển đô thị thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Chuẩn bị dự án và đầu tư xúc tác: Dựa trên các quy trình lập kế hoạch hợp lý, SECO hỗ 
trợ các thành phố trong việc phát triển một lộ trình cho các khoản đầu tư ưu tiên và các kế hoạch 
hành động tương ứng để thực hiện. Để đảm bảo chất lượng của các dự án và tăng khả mang lại 
lợi nhuận của các khoản đầu tư này, SECO cũng tài trợ cho các nghiên cứu khả thi (tiền khả thi) 
chất lượng cao có liên quan đến các khía cạnh tài chính, môi trường và xã hội. Ví dụ, SECO đã 
hỗ trợ việc chuẩn bị các kế hoạch thoát nước đô thị tại ba tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, trong 
đó huy động các khoản đầu tư tiềm năng của các ngân hàng phát triển đa phương. Sự hỗ trợ 
của SECO cho phép các thành phố tìm ra các lựa chọn tài chính khác nhau và cấu trúc các dự 
án cho phù hợp. Hơn nữa, SECO đã cung cấp các khoản đầu tư xúc tác nhỏ để thuyết minh của 
các dự án và sẽ hỗ trợ chính quyền thành phố và / hoặc tỉnh trong việc thí điểm các dự án cơ sở 
hạ tầng áp dụng các phương pháp tiếp cận tích hợp giải quyết các thách thức phát triển đô thị.

Phát triển cách thức tổ chức và năng lực: Để đô thị hóa trở nên bền vững, cần có một 
cách tiếp cận tổng hợp bao gồm toàn bộ chuỗi giá trị đô thị và bao gồm tất cả các bên liên quan. Do 
đó, SECO hỗ trợ việc phát triển các quy trình và chính sách thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và thông tin 
giữa tất cả các tổ chức liên quan cũng như phối hợp giữa các bộ phận kế hoạch, tài chính và quản 
lý để cùng ra quyết định. Tại Cần Thơ, SECO đã hỗ trợ chính sách và thực hiện các thỏa thuận 
để lập kế hoạch, đầu tư và bảo trì cơ sở hạ tầng tích hợp, bao gồm cả việc xây dựng lộ trình tăng 
cường phối hợp các bên. SECO cũng đã hỗ trợ để tăng cường phối hợp giữa các bộ quốc gia liên 
quan, các sở kỹ thuật tỉnh / thành phố và các đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng công cộng.

Trong công tác phát triển đô thị, SECO tuân thủ các nguyên tắc sau: (I) các dự án tìm cách 
có tính tổng hợp, liên ngành; các dự án hướng tới việc đạt được tác động có hệ thống thông qua 
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phương pháp tiếp cận có kế hoạch, (II)các hỗ trợ được cung cấp nhờ việc cung cấp tài chính để 
phục vụ hỗ trợ kỹ thuật; tức là các thành phần về chính sách, thể chế và năng lực và chỉ ở một 
mức độ rất hạn chế thông qua đầu tư xúc tác, (III) SECO tập trung vào các thành phố cấp hai, 
đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được vai trò trong phát triển, nhưng thường hạn chế về 
năng lực, các nguồn tài trợ, các nguồn lực và quyền hạn cần thiết để lập quy hoạch đô thị hiệu 
quả; và (IV) trong khi rõ ràng tập trung vào các khu vực đô thị chứ không tập trung vào sự liên 
kết giữa thành thị và nông thôn như vậy, SECO coi các thành phố là “khu vực đô thị chức năng” 
và thường mở rộng ra ngoài ranh giới thành phố.

Chương trình Phát triển Đô thị Thụy Sĩ tại Việt Nam

Chương trình Phát triển Đô thị Thụy Sĩ hiện đang được phát triển. Chương trình này sẽ 
hỗ trợ Bộ Xây dựng (MOC) giúp thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị, đưa ra lời khuyên 
chiến lược về các tập trung vấn đề ưu tiên trong phát triển đô thị và hỗ trợ các giải pháp sáng tạo 
nhằm tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu và quy hoạch đô thị bền vững ở các thành 
phố bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Dự án nhấn mạnh vào việc tăng cường sự hợp tác liên 
ngành theo chiều dọc và chiều ngang trong việc thực hiện các chính sách và hướng dẫn quy 
hoạch đô thị. Ngoài ra, kêu gọi các đề xuất với các tỉnh và thành phố nhằm tìm kiếm các đề xuất 
sáng tạo nhằm cải thiện quy hoạch, tài chính và quản lý tài sản công, cũng như các dự án cải 
thiện khả năng chống chịu với khí hậu và tránh tác động của thiên tai. SECO đang đóng góp 11 
triệu CHF cho dự án này. Chương trình dự kiến bắt đầu vào năm 2023.

Các dự án phát triển đô thị do SECO tài trợ được thực hiện song phương với các cơ quan 
tài trợ song phương khác (KfW, GIZ) hoặc - trong hầu hết các trường hợp - với các Ngân hàng 
Phát triển Đa phương (WB, ADB) và các tổ chức đối tác của Liên hợp quốc (UN-Habitat). 
Ngân sách tổng thể cho danh mục phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2021-2024 là khoảng 20 
triệu USD tài trợ không hoàn lại. Xem Phụ lục 1 về các dự án đang hoạt động của SECO nhằm 
phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam. SECO cũng tích cực thúc đẩy phối hợp các nhà tài trợ 
trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững.

4. Bài học kinh nghiệm và các kiến nghị về phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam

Nhờ vào sự hợp tác lâu dài trong lĩnh vực phát triển đô thị bền vững, kèm theo một số bài 
học kinh nghiệm quan trọng và kiến nghị quan trọng để tăng cường khả năng thành công, khả 
năng phục hồi và phát triển đô thị của Việt Nam:

Quy hoạch đô thị

Sự tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam trong vài thập kỷ qua và những thành tựu phát 
triển và đi kèm với sự suy thoái môi trường nghiêm trọng. Đặc biệt, quá trình đô thị hóa nhanh 
chóng của đất nước, diễn ra một cách không thống nhất, không có quy hoạch chiến lược hợp 
lý và cân nhắc các yếu tố về khả năng phục hồi và tăng trưởng xanh, đã dẫn đến rủi ro thiên 
tai ngày càng tăng, các thành phố kém hiệu quả và phát thải cao, và góp phần khiến Việt Nam 
nhanh chóng trở thành quốc gia thải ra carbon nhiều nhất trên thế giới. Theo đó, quy hoạch 
không gian đô thị, khả năng chống chịu với khí hậu của đô thị và tăng trưởng xanh cần được 
đưa vào khung pháp lý cấp cao nhất, chẳng hạn như Luật Đất đai sửa đổi và / hoặc Luật Quản 
lý và Phát triển Đô thị. Ngoài ra, điều quan trọng là phải giúp các cơ quan chức năng cấp quốc 
gia và cấp địa phương hiểu được nguyên nhân cơ bản của các vấn đề phát triển đô thị và tầm 
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quan trọng của các phương pháp tiếp cận tổng hợp đối với khả năng chống chịu với biến đổi 
khí hậu và tăng trưởng xanh.

Tài trợ phát triển đô thị

Quá trình đô thị hóa nhanh chóng của Việt Nam cũng gây áp lực không nhỏ lên các cơ 
quan chức năng cấp địa phương trong việc cung cấp dịch vụ. Các thành phố ở Việt Nam thiếu 
các chính sách, hệ thống, quyền hạn và năng lực để cấp vốn và quản lý hiệu quả sự phát triển 
đô thị của họ. Điều này khiến các thành phố ưu tiên các khoản đầu tư đi chệch khỏi con đường 
có khả năng phục hồi và tạo racabon thấp, đồng thời bỏ lỡ các cơ hội tiềm năng để đạt được lợi 
ích tài chính thông qua tăng hiệu quả. Năng lực hành chính của chính quyền địa phương phải 
được tăng cường để họ có thể thực hiện các quy định quốc gia phù hợp với điều kiện của địa 
phương. Điều quan trọng là tăng cường khả năng và quyền hạn của các tỉnh / thành phố trong 
việc lập kế hoạch, tài chính và quản lý hiệu quả sự phát triển của mình để các thành phố có thể 
nắm được với các cơ hội và xử lý vấn đề của địa phương và thực hiện các chủ trương quốc gia 
một cách hiệu quả hơn.

Ngoài ra, vấn đề quản lý tài sản và đất công cũng là một trở ngại lớn khác đối với tăng 
trưởng đô thị của Việt Nam. Việt Nam hiện đang sử dụng bảng giá của chính phủ trong hầu hết 
các giao dịch đất đai, với giá thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Trênthực tiễn này, kết hợp 
với việc quản lý tài sản công kém, hạn chế việc tạo ra giá trị từ đất đai và làm giảm các nguồn 
thu của chính phủ mà có thể được sử dụng nhằm tài trợ cho phát triển đô thị. Các thành phố ở 
Việt Nam thường thiếu một cách tiếp cận hiệu quả để quản lý đất đai và tài sản công của họ, dẫn 
đến việc duy trì tài sản kém và bỏ lỡ các cơ hội thu nhập. Cải cách đất đai, đặc biệt là cải thiện 
việc định giá đất, quản lý đất kỹ thuật số, thu hồi đất và nắm bắt giá trị đất là rất quan trọng để 
cung cấp tài chính cho sự phát triển đô thị trong tương lai ở Việt Nam.

Điều phối và cách hoạt động

Các thành phố phải đối mặt với các nguồn đầu tư ngày càng giảm, các rào cản, khó khăn 
đối với chuyển đổi kỹ thuật số, việc khai thác tài nguyên thiên nhiên một cáchquá mức, ngân 
sách rải rác, và cơ sở hạ tầng không đầy đủ. Cần cải thiện sự phối hợp giữa các cấp chính quyền 
cấp tỉnh và giữa các tỉnh lân cận để đảm bảo phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư nhằm giải 
quyết những vấn đề thách thức này và đạt được những lợi ích đầy đủ của quá trình đô thị hóa. 
Đồng thời, cần có một cơ chế hiệu quả để điều phối, phối hợp giữa các vùng để cho phép hoạch 
định các giải pháp quy mô lớn, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng quốc gia, các dự án môi trường và 
các dự án thích ứng với khí hậu; và để đảm bảo tăng trưởng cân bằng trong khu vực. Các hướng 
dẫn và các hướng phối hợp là điều cần thiết để hỗ trợ cho cách tiếp cận tổng hợp có tiềm năng 
tăng hiệu quả cho các thành phố trong khi tăng hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực khan 
hiếm. Đặc biệt ở cấp quốc gia, vẫn còn một khoảng cách lớn giữa quy hoạch, tài chính và thực 
hiện đô thị. Vì vậy, rất cần sự phối hợp và cộng tác giữa Bộ Xây dựng (MOC), Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư (MPI) và Bộ Tài chính (MOF). Điều này cần được thể hiện trong Kế hoạch hành động 
thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị.

Cần xây dựng các hướng dẫn thủ tục và kỹ thuật tốt giữa cấp trung ương và địa phương 
để vận hành chính sách dưới hình thức hướng dẫn rõ ràng. Các hướng dẫn quốc gia nên linh 
hoạt để cho phù hợp  cho các địa phương với các điều kiện khác nhau, thay vì áp đặt các yêu 
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cầu cố định. Cấp trung ương cần hỗ trợ thông qua các cơ chế tài chính tốt, bao gồm cả việc tạo 
nguồn thu cho địa phương. Ví dụ, cần đảm bảo sự liên kết giữa quy hoạch tổng thể tỉnh với quy 
hoạch chung đô thị và việc thực hiện chúng. Kế hoạch đầu tư trung hạn của tỉnh cần được Bộ 
Tài chính, Bộ KH &ĐT, Bộ Xây dựng và cấp tỉnh cùng xây dựng.

5. Kết Luận 

Thành công trong việc phát triển đô thị bền vững và có khả năng chống chịu sẽ rất quan 
trọng đối với sự tiếp tục phát triển kinh tế của Việt Nam. Để đạt được mục tiêu này, điều quan 
trọng là phải nâng cao năng lực trong toàn bộ chuỗi giá trị đô thị. Thứ nhất, các quy định về 
quy hoạch đô thị bao gồm các yếu tố thích ứng với khí hậu và tăng trưởng xanh cần phải được 
đưa vào khung pháp lý quốc gia cấp cao nhất. Điều cần thiết là nâng cao năng lực lập kế hoạch 
của các cơ quan chức năng cấp quốc gia và cấp địa phương. Thứ hai, điều quan trọng là phải 
tăng cường năng lực và quyền tự chủ của các chính quyền địa phương trong việc lập kế hoạch, 
tài chính và quản lý sự phát triển đô thị của họ để họ có thể ứng phó hiệu quả với các cơ hội 
và vấn đề của địa phương. Một cuộc đất đai phù hợp, cho phép tính theo giá thị trường, sẽ cho 
phép chính quyền cấp quốc gia và cấp tỉnh tài trợ tốt hơn cho chương trình phát triển đô thị của 
họ. Cuối cùng, cần có sự phối hợp hiệu quả để đảm bảo phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư 
nhằm giải quyết các thách thức phát triển đô thị và gặt hái những lợi ích đầy đủ của quá trình 
đô thị hóa ở Việt Nam.
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Tên dự án
Đóng góp 
của SECO

Thời gian

Chương trình phát triển đô thị Việt Nam Thụy Sĩ
Dự án hỗ trợ Bộ Xây dựng của Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện 
thực hiện các chính sách và chương trình quy hoạch đô thị, hỗ trợ 
các giải pháp sáng tạo nhằm tăng cường khả năng chống chịu với 
khí hậu của đô thị và quy hoạch và quản lý đô thị bền vững, đồng 
thời đưa ra lời khuyên chiến lược về các ưu tiên quan trọng trong 
phát triển đô thị.
Các đối tác: Cơ quan Phát triển Đô thị (UDA) của MoC, Người điều 
hành Chương trình (sẽ được đấu thầu) và các thành phố thí điểm

9.00 triệu 
CHF

2023-2026

Dự án Phát triển Đô thị Cần Thơ và Khả năng phục hồi
Dự án nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro ngập lụt, cải thiện kết nối 
giữa trung tâm thành phố và các khu vực phát triển đô thị mới có rủi 
ro thấp và nâng cao năng lực của chính quyền thành phố trong việc 
quản lý rủi ro thiên tai tại Cần Thơ.
Đối tác: Ngân hàng Thế giới và PC Cần Thơ

10.00 triệu 
USD

2016-2024

Tăng cường thể chế và nâng cao năng lực cho phát triển đô thị 
ở Việt Nam
Dự án hướng tới tăng cường năng lực của các tổ chức quốc gia và địa 
phương để thúc đẩy, lập kế hoạch và thực hiện các giải pháp sáng tạo 
dựa trên cộng đồng để phát triển đô thị ở các thành phố Việt Nam
Các đối tác: UN-Habitat, Học viện Quản lý Xây dựng và Đô thị 
(AMC), Cơ quan Phát triển Đô thị (UDA) của MoC; Cục Quản lý 
Quy hoạch (DPM) của Bộ KH &ĐT và 3 thành phố thí điểm.

4.25 triệu 
CHF

2020-2025

Chương trình thích ứng với khí hậu sông Mekong
Dự án hướng tới tăng khả năng chống chịu với khí hậu của các 
thành phố ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng cách hỗ trợ khung 
pháp lý, cơ chế tổ chức cho quy hoạch vùng tổng hợp và thực hiện 
các biện pháp chống chịu lũ lụt quan trọng ở một số vùng được 
chọn của Đồng bằng sông Cửu Long.
Đối tác: GIZ, Cục Hạ tầng Kỹ thuật (ATI) và các sở liên quan khác 
của Bộ Chính trị, và 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

6.30 triệu 
EUR

2021-2025

Công nghệ đột phá của Việt Nam trong quản trị tài sản công 
(DT4PAG)
Mục tiêu của DT4PAG là cải thiện việc ra quyết định của khu vực công 
liên quan đến đất công, cơ sở hạ tầng và quản trị tài sản. Điều này đòi 
hỏi sự liên kết giữa con người, quy trình, nền tảng kỹ thuật số và tài sản 
dữ liệu, từ đó tập hợp quản lý thay đổi công nghệ và thể chế.
Đối tác: Ngân hàng Thế giới, UBND TP.HCM, UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế, UBND xã Đà Nẵng, UBND tỉnh Long An

3.25 triệu 
USD

2020-2025

Phụ lục 1: Các dự án SECO đang hoạt động nhằm phát triển đô thị bền vững ở Việt Nam
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MỞ RỘNG ĐÔ THỊ HAY TÁI PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ:  
QUYẾT ĐỊNH CHIẾN LƯỢC HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN  

ĐÔ THỊ BỀN VỮNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TS. Phạm Thái Sơn
Chuyên gia phát triển đô thị cao cấp, UN-Habitat

Giảng viên Đại học Việt Đức 

Tóm tắt

Nhằm đáp ứng những yêu cầu dự kiến về phát triển kinh tế cũng như sức ép dân số tăng 
nhanh, theo quy hoạch chung xây dựng đô thị đến năm 2025 thành phố Hồ Chí Minh được định 
hướng phát triển theo mô hình tập trung đa cực, mở rộng về hai hướng chính là Đông và Nam 
cùng với hai hướng phụ là Tây Bắc và Tây-Tây Nam. Thực tiễn phát triển thành phố trong thời 
gian vừa qua đã cho thấy định hướng trên là nguyên nhân khiến không gian đô thị thành phố có 
xu hướng phát triển lan tỏa dựa trên việc phát triển và chuyển dịch các khu vực mới ven đô thị. 
Ngoài ra, thực tiễn cũng cho thấy việc tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu trong các quận 
nội thành dường như chưa được quan tâm đúng mức trong thời gian vừa qua.

Dựa trên các nguồn số liệu chính thức từ các cơ quan quản lý nhà nước, bài viết này phân 
tích và thảo luận về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển không gian tại thành 
phố Hồ Chí Minh. Sau phần giới thiệu về các khái niệm liên quan đến phát triển không gian và 
phát triển đô thị bền vững, bài viết sẽ giới thiệu và phân tích xu hướng phát triển không gian của 
thành phố, qua đó làm rõ xu hướng phát triển lan tỏa của thành phố thông qua một số chỉ tiêu 
định lượng liên quan đến sử dụng đất và phát triển nhà ở tại thành phố. Tiếp theo đó, bài viết sẽ 
chỉ ra tiềm năng tái phát triển một số khu vực đô thị hiện hữu trong thời gian tới cũng như một 
số thách thức quy hoạch và quản lý liên quan định hướng phát triển này. Từ những phát hiện 
nêu trên, một số kiến nghị liên quan đến chính sách phát triển đô thị hướng tới sự cân bằng giữa 
phát triển lan tỏa và tái phát triển đô thị hiện hữu tại thành phố Hồ Chí Minh trong những năm 
tới sẽ được đề xuất.

Từ khóa: không gian đô thị, phát triển lan tỏa, tái phát triển đô thị, phát triển đô thị bền 
vững 

1. Thách thức phát triển đô thị bền vững tại thành phố Hồ Chí Minh

Kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên ở Brundtland Commission năm 1987, khái niệm phát 
triển bền vững đã được sử dụng trong nhiều chính sách của các tổ chức quốc tế (như Liên hiệp 
quốc UN và Liên minh châu Âu EU) và các tổ chức chính phủ trên khắp thế giới. Trong đó, hai 
yếu tố phát triển bền vững và quy hoạch không gian đô thị đã được nhắc tới trong báo cáo của 
Brundtland Commission (WCED, 1987) thông qua việc nhấn mạnh xu hướng phát triển theo 
mô hình tập trung phân tán, hướng đến việc tăng cường hiệu quả sử dụng đất và bảo vệ môi 
trường. Mối quan tâm đến phát triển bền vững và sự lồng ghép vào quy hoạch không gian ngày 
càng rõ nét trong bối cảnh thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu và áp lực phát triển kinh tế xã 
hội ở các đô thị trên thế giới. Vì vậy, hai yếu tố này đã được ghép lại và hình thành khái nhiệm 
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phát triển đô thị bền vững nhằm hướng tới các giải pháp hữu hiệu cho công tác phát triển đô thị 
hiện nay (Delladetsima, 2012).

Cụ thể, phát triển đô thị bền vững là phát triển đô thị trên cơ sở bền vững của các yếu tố 
chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường và kinh tế, đảm bảo chất lượng sống tốt cho dân cư hiện 
tại và các thế hệ tương lai, đồng thời đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đô thị.

Hiện nay, phát triển đô thị tại nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Anh, Mỹ và các nước 
thuộc Liên minh Châu Âu đang quan tâm đến việc tái phát triển đô thị hiện hữu (brownfield 
redevelopment) như là một giải pháp hạn chế sự bành trướng và phát triển lan tỏa của đô thị 
(urban sprawl), từ đó hướng đến phát triển đô thị bền vững.

Quá trình phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đối mặt với những thách thức 
như quá trình đô thị hóa nhanh chóng với sự phát triển bành trướng về không gian và dân số tăng 
nhanh kéo theo các áp lực phát triển về cơ sở hạ tầng. Diện tích đất nông nghiệp và đất tự nhiên 
ngày càng bị thụ hẹp, nhường chỗ cho các hoạt động phát triển khu công nghiệp, khu đô thị, khu 
dân cư. Đây dự kiến vẫn là xu hướng phát triển chính của thành phố trong những năm tới. Tuy 
nhiên, tài nguyên đất là có giới hạn và phát triển lan tỏa bành trướng còn kèm theo các tác động 
đến môi trường đô thị và môi trường tự nhiên. Các thực tế này đặt ra câu hỏi về phát triển đô thị 
bền vững cho thành phố Hồ Chí Minh: liệu xu hướng phát triển hiện tại có đảm bảo tính bền vững 
cho đô thị tương lai hay cần có những giải pháp thay thế? Liệu thành phố có tiềm năng tái phát 
triển đô thị hiện hữu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới hay không? Để trả 
lời cho các câu hỏi này, trong các phần dưới đây bài viết sẽ phân tích sâu hơn về xu hướng phát 
triển hiện nay của thành phố và tiềm năng phát triển không gian đô thị bền vững trong tương lai.

2. Phát triển lan tỏa, tái phát triển đô thị hiện hữu và mối liên hệ tới phát triển đô 
thị bền vững

Trong bài viết này, khu vực tái phát triển (brownfield land) được hiểu là những khu vực 
đã được xây dựng phát triển trong đô thị hiện hữu có thể (tái) sử dụng cho các dự án phát triển 
đô thị. Khu vực chưa phát triển (greenfield land) hay các khu phát triển mới thường bao gồm 
những khu đất chưa được xây dựng tại các khu vực ven đô, các vành đai xanh xung quanh đô 
thị và có thể được chuyển đổi thành đất xây dựng phục vụ cho các dự án phát triển nhà ở và 
phát triển đô thị. 

Khi một thành phố việc chú trọng phát triển đô thị dựa trên cơ sở chuyển đổi đất nông 
nghiệp và đất tự nhiên (greenfield) sang đất xây dựng thì không gian đô thị thành phố đó phát 
triển theo hướng lan tỏa. Đây là phương thức phát triển theo phương ngang, mở rộng không 
gian đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu gia tăng về nhà ở, các dịch vụ đi kèm và các hoạt động kinh 
tế khác như các khu công nghiệp, trung tâm công nghệ, giáo dục, các khu thương mại và trung 
tâm tài chính. Nếu thành phố tập trung vào việc tái phát triển các khu đất hiện hữu trong đô thị 
(brownfield), đặc biệt là các khu vực đã xuống cấp hoặc không còn được giữ nguyên chức năng 
sử dụng ở các vùng nội thị thì không gian đô thị của thành phố đó sẽ có những biến chuyển theo 
phương đứng, trong nhiều trường hợp theo mô hình đô thị nén tăng mật độ xây dựng và dân số 
trong khu vực nội thị.

Trong lý thuyết phát triển đô thị hiện tại, phát triển lan tỏa hướng tới việc chuyển dịch 
các khu đất trống ven đô dựa trên các dự án phát triển trên khu vực đất mới xây dựng thường 
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được cho là giải pháp phát triển kém bền vững nhưng ít tốn kém hơn so với tái phát triển các 
khu đất hiện hữu. Trước hết, có thể thấy ngay việc chuyển đổi đất cho mục đích xây dựng đô 
thị làm giảm diện tích tự nhiên cho việc điều hòa khí hậu và đảm bảo nguồn cung lương thực, 
thực phẩm cho đô thị, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận đến môi trường tự nhiên cùa người 
dân đô thị. Trong nhiều trường hợp, sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì các hoạt động 
phát triển đô thị bị triển khai trậm trễ hoặc bị tạm ngưng, gây lãng phí tài nguyên đất và ảnh 
hưởng đến sinh kế phụ thuộc nhiều vào đất đai của người dân khu vực xung quanh. Ngoài ra, 
việc phát triển không gian đô thị lan tỏa dàn trải cũng đòi hỏi đầu tư dàn trải dẫn tới sự không 
hiệu quả của hệ thống hạ tầng đô thị, bao gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật như giao thông, điện, 
nước và các dịch vụ xã hội như trường học, bệnh viện. Bên cạnh đó, việc phát triển không gian 
lan tỏa nhanh chóng cùng với sự phân bố các khu vực chức năng đô thị không hợp lý đồng thời 
làm gia tăng nhu cầu và thời gian đi lại của người dân, gây ùn tắc và ô nhiễm môi trường. Về 
khía cạnh tài chính, với lợi thế về giá đất rẻ, các dự án phát triển nằm trong các khu vực lan tỏa 
của đô thị thường thu hút được sự quan tâm đầu tư từ các khu vực nhà nước, tư nhân cũng như 
là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển nhà dân tự xây. 

Ở chiều hướng ngược lại, các dự án tái phát triển đô thị (tại các khu brownfield) thường 
được cho là giải pháp phát triển bền vững hơn về mặt môi trường do không có ảnh hưởng nhiều 
đến các khoảng xanh của thành phố. Tuy nhiên, các dự án này nhưng lại đòi hỏi vốn đầu tư lớn 
và thời gian chuẩn bị đầu tư kéo dài, do đó có thể gây khó khăn trong việc thu hút đầu tư. Phát 
triển dự án theo hướng này có một số lợi điểm là tăng cường hiệu quả sử dụng đất, phát triển 
hỗn hợp, khuyến khích tương tác xã hội, tăng hiệu quả sử dụng hệ thống giao thông công cộng, 
tiết kiệm được chi phí kết nối cơ sở hạ tầng và năng lượng. Tuy nhiên việc tái phát triển thành 
công các khu vực đô thị hiện hữu, đặc biệt ở những khu vực trung tâm có mật độ cao, lại yêu 
cầu cao về mặt quy hoạch, quản lý đầu tư và kỹ thuật xây dựng công trình cũng như có những 
đánh giá cẩn trọng về các ảnh hưởng đến môi trường đô thị và môi trường xã hội xung quanh.

Để đảm bảo phát triển đô thị bền vững, ở nhiều nước trên thế giới chính quyền trung ương 
và địa phương thường có những quy định nghiêm ngặt về bảo vệ đất thuộc vành đai xanh xung 
quanh các khu vực đô thị, hạn chế phát triển tại các khu vực mới và đề ra các chỉ tiêu phát triển 
nhà ở trên đất xây dựng đô thị hiện hữu nhằm đảm bảo sự cân bằng phát triển cũng như tạo quỹ 
đất cho các nhu cầu phát triển trong tương lai. Ở Anh, chính phủ ấn định chỉ tiêu hàng năm là ít 
nhất 60% các dự án nhà ở và phát triển đô thị cần được xây dựng trên các khu vực tái phát triển  
đô thị (David và Craig, 2002). 

Thực tế cho thấy nếu không có được chính sách, quy hoạch và thực hiện quy hoạch tốt, 
các dự án được phát triển trên khu đất mới trong xu hướng lan tỏa của đô thị không nhất thiết 
là không bền vững và ít tốn kém và ở chiều ngược lại, nếu có được chiến lược phù hợp thì các 
dự án tái phát triển đô thị cũng không hẳn là bền vững hơn và và tốn kém hơn trong đầu tư. Nói 
cách khác, vị trí của dự án trong một đô thị cũng chỉ là một phần trong các tiêu chí đánh giá tính 
bền vững của dự án (David và Craig, 2002). Để có được đánh giá tổng quát về tính bền vững 
của dự án, bối cảnh phát triển cụ thể của đô thị và phương thức tiến hành cụ thể các dự án đô 
thị cần được quan tâm nghiên cứu. Một số chỉ tiêu chính cần đáp ứng để đảm bảo phát triển bền 
vững là dự án cần phải sử dụng đất hiệu quả, đảm bảo khả năng tiếp cận tốt và đồng đều đến hệ 
thống dịch vụ, tiện ích đô thị và hệ thống giao thông công cộng cho người dân sống trong khu 
vực dự án, khuyến khích phát triển mối quan hệ cộng đồng trong các khu vực mới được phát 
triển và khuyến khích sử dụng năng lượng hiệu quả (David và Craig, 2002)
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3. Thành phố Hồ Chí Minh – đô thị phát triển theo hướng lan tỏa 

Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, có vị trí quan trọng của cả nước và trong khu 
vực, là trung tâm lớn không chỉ về kinh tế mà còn cả về văn hóa giáo dục, khoa học kỹ thuật, 
dịch vụ, tài chính. Đồng thời, thành phố cũng là đầu tàu và là động lực phát triển của vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam, thu hút được nhiều nguồn lực đầu tư, nguồn lao động, dân cư đến lập 
nghiệp, sinh sống và học tập. 

Kể từ sau giai đoạn Đổi mới, dòng người nhập cư từ các khu vực đồng bằng sông Cửu 
Long, Khu 4 và duyên hải miền Trung đổ về Thành phố Hồ Chí Minh, nhà ở tự phát xuất hiện 
ở nhiều nơi trên cơ sở phát triển lan tỏa từ khu vực nội thành hiện hữu. 

Năm 1993, quy hoạch chung xây dựng đô thị Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên được 
ban hành, định hướng phát triển mở rộng không gian đô thị với sự ra đời của hàng loạt các khu 
công nghiệp, khu chế xuất và các khu dân cư mới. Trong giai đoạn này, nhà dân tự xây tiếp tục 
phát triển mạnh mẽ, cung ứng chỗ ở cho đại bộ phận dân cư thành phố, một số hoạt động tái 
thiết diễn ra ở khu trung tâm góp phần làm thay đổi diện mạo thành phố. 

Năm 1998, trước tốc độ phát triển đô thị nhanh chóng, thành phố ban hành Điều chỉnh 
Quy hoạch chung xây dựng đô thị đến năm 2020 trong đó định hướng phát triển mở rộng đô thị 
theo các trục phát triển. Giai đoạn 1998 – 2010 chứng kiến sự bùng nổ của các dự án đầu tư bất 
động sản quy mô lớn song song với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông và vệ sinh môi 
trường, không gian đô thị tiếp tục phát triển lan rộng. Hoạt động tái phát triển ở khu trung tâm 
vẫn diễn ra khá mạnh mẽ ở giai đoạn này tuy có chựng lại đôi chút giữa những năm 2000 do 
giá đất tăng cao, khó khăn trong công tác đầu tư xây dựng và sự quá tải của hệ thống hạ tầng hỗ 
trợ. Đến nay, thành phố vẫn tiếp tục được định hướng phát triển mở rộng theo Điều chỉnh Quy 
hoạch chung xây dựng đô thị đến năm 2025, với hai trục phát triển chính là phía Đông – Đông 
Bắc và hướng Nam (đô thị phát triển tiến ra biển) và hai trục phụ là Tây Bắc và Tây –Tây Nam. 
Việc tái phát triển khu vực hiện hữu cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong 
tương lai chưa được quan tâm đúng mức trong các định hướng quy hoạch.

Nguồn: tổng hợp từ thuyết minh Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng đô thị TPHCM đến năm 2025 
(Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM, 2012)

Hình 1: Tiến trình phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh
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Nguồn: Thiết lập dựa trên số liệu của Sở Tài nguyên Môi trường và Cục thống kê

Hình 2: Tăng trưởng dân số thành phố Hồ Chí Minh

Theo Cục thống kê thành phố Hồ Chí Minh, dân số năm 2013 của thành phố là khoảng 
7,99 triệu người. Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị hành chính cấp trung ương có dân số lớn 
nhất cả nước. Kể từ năm 2000 đến nay, dân số thành phố Hồ Chí Minh đã tăng gần 2,8 triệu 
người, tương đương với mức tăng trung bình trong cả giai đoạn vào khoảng 200.000 nghìn 
người/năm, trong đó phần tăng dân số cơ học đến từ những người nhập cư vào thành phố chiếm 
tỷ trọng lớn. Mức tăng trưởng này dự kiến tiếp tục tiếp diễn trong thời gian tới, gây sức ép ngày 
càng lớn cho thành phố trong việc đáp ứng nhu cầu cho số lượng dân cư của đại đô thị này. 

Dưới sức ép của tăng trường dân số, không gian đô thị được mở rộng nhanh chóng. Chuỗi 
hình ảnh bên dưới cho thấy sự mở rộng không gian đô thị trong giai đoạn từ 1989 tới nay. Nếu 
như năm 1989 phần đất xây dựng của thành phố chỉ tập trung ở vùng trung tâm có diện tích 
không đáng kể so với diện tích toàn thành thì đến năm 2011, phần diện tích này đã tăng gấp 
nhiều lần và lan tới hầu như tất cả các vùng của thành phố, trừ một vài vùng ngoại thành xa rời 
trung tâm. Quan sát cấu trúc đô thị hiện hữu cũng cho thấy sự phát triển lan rộng của thành phố 
về phía Đông – Đông Bắc, phía Nam, phía Tây Bắc và phía Tây – Tây Nam. Trong đó đáng 
lưu ý tiến trình phát triển đô thị diễn ra mạnh mẽ ở khu vực phía Đông và phía Nam được diễn 
ra song song với các dự án đầu tư về hệ thống hạ tầng giao thông và hệ thống hạ tầng kỹ thuật 
đô thị.

Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường, 2013

Hình 3: Tiến trình phát triển mở rộng không gian đô thị 
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Sự tăng trưởng và lan tỏa phần diện tích đất xây dựng là minh chứng rõ ràng nhất cho quá 
trình chuyển dịch đất đai dựa trên các khu vực đất trống (greendfield) ven đô. Cụ thể, trong giai 
đoạn 2000-2014, cơ cấu diện tích đất của thành phố đã có những biến đổi lớn theo hướng ngày 
càng tăng phần diện tích phi nông nghiệp và giảm diện tích nông nghiệp. Đất nông nghiệp giảm 
mạnh từ trên 130.000 hecta năm 2000 xuống còn khoảng 117.000 hecta vào năm 2014, trong 
khi đó ở đất phi nông nghiệp có mức tăng nhanh từ 74.000 hecta lên tới  92.000 hecta vào năm 
2014, một mức tăng lên tới gần 25% chỉ sau một thời gian ngắn. Đa phần đất phi nông nghiệp 
mới đều được chuyển đổi từ đất nông nghiệp trước đây với tỷ lệ lớn được chuyển sang đất xây 
dựng đô thị theo các dự án sản xuất kinh doanh, khu dân cư, khu đô thị mới và theo sự phát triển 
nhà ở tự phát từ phía người dân. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, giai đoạn 2001-2015 có trên 
3.000 dự án với quy mô tổng cộng  lên đến gần 21.000 hecta được giao cho các chủ đầu tư cho 
các mục đích xây dựng nhà ở, công trình thương mại và công trình phúc lợi công cộng.

Nguồn : Tổng hợp từ các báo cáo của Sở Tài Nguyên Môi trường (2007, 2013, 2014)

Hình 4: Chuyển dịch đất đai giai đoạn 2000-2014

4. Phân bố không gian phát triển nhà ở - một minh chứng cho sự phát triển lan tỏa 
tại thành phố Hồ Chí Minh

Bên cạnh các hoạt động kinh tế, sản xuất công nghiệp, các hoạt động phát triển nhà ở và 
các dịch vụ đô thị kèm theo góp một phần đáng kể vào sự phát triển lan tỏa của thành phố Hồ 
Chí Minh trong thời gian vừa qua. 

Theo số liệu thống kê từ Sở xây dựng, năm 2015 toàn thành phố hiện đang có 1.219 dự án 
phát triển nhà ở, bao gồm dự án xây dựng mới và các dự án cải tạo nâng cấp nhà ở. Các dự án 
này phân bố không đồng đều và tập trung đa số tại các quận ven và quận mới thành lập.  Các dự 
án nhà ở thương mại quy mô lớn trong thời gian gần đây phát triển tập trung ở các khu vực vùng 
ven, có quỹ đất sạch (khu vực greenfield) lớn từ việc chuyển đổi từ đất sản xuất nông nghiệp 
như các quận 8, quận 9, quận Bình Tân, quận Thủ Đức và các huyện ngoại thành như Bình 
Chánh, Nhà Bè. Cụ thể hơn, biểu đồ bên dưới cho thấy quận 9 và quận 2 có trên 120 dự án còn 
Quận 8 và quận Thủ Đức có huyện Bình Chánh có xấp xỉ 100 dự án nhà ở. Huyện Bình Chánh, 
do vị trí nằm ở khu Nam thành phố và gần với khu vực đô thị mới Phú Mỹ Hưng và giáp ranh 
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quận 7 nên đã thu hút nhiều nhà đầu tư phát triển dự án nhà ở với 79 dự án nhà ở chiếm 1,297.4 
ha đất, cao hơn nhiều quận, huyện khác và đứng thứ hai về quy mô diện tích đất, chỉ sau quận 
9. Biểu đồ cũng cho thấy hướng phát triển phía Đông của thành phố với số lượng lớn các dự án 
phát triển nhà ở tại quận 9, quận 2 và quận Thủ Đức.

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu từ Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 2015

Hình 5: Phân bố dự án nhà ở thương mại thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 8/2015

Nhìn về phía phân khúc nhà dân tự xây, số liệu từ Cục thống kê và Sở Xây dựng cho thấy 
các quận nội thành cũ như quận 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, Phú Nhuận có số lượng giấy phép xây dựng 
được cấp bởi UBND quận thấp hơn so với các địa bàn còn lại. Các quận ven khu trung tâm như 
Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức, 12 trở thành điểm tập trung nhiều nhà dân được xây 
dựng mới trong những năm gần đây, chủ yếu trên cơ sở người dân tự phân lô đất bán lại để xây 
nhà phố. Nhà dân tự xây là nguồn cung nhà ở chủ yếu cho người dân thành phố (chiềm 70-80% 
diện tích sàn nhà ở được xây dựng mới hàng năm) nhưng đồng thời cũng tạo áp lực cho hệ thống 
cơ sở hạ tầng tại các khu vực mới phát triển của thành phố.

Nguồn: Tổng hợp dữ liệu từ Cục thống kê và Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, 2015

Hình 6: Thực trạng phát triển nhà dân tự xây, giai đoạn 2006 – 2015
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Một dấu ấn khác thể hiện phân bố không gian của phát triển nhà ở tại thành phố  là việc 
phát triển các quỹ nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư của thành phố. Hầu hết các dự án nhà ở xã 
hội tập trung ở các khu vực quận mới, quận vùng ven và các huyện ngoại thành như quận 2, 6, 8, 
12, Thủ Đức, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Nhà Bè trên cơ sở chuyển đổi từ đất nông nghiệp. 
Chỉ có một số ít dự án tái phát triển tại các Quận nội thành cũ như Quận 10, Quận Tân Bình với 
diện tích khá khiêm tốn (3 dự án với quy mô diện tích đất dưới 2.000 m2 mỗi dự án). Tương tự, 
các dự án nhà ở tái định cư hiện nay tập trung ở các Quận 2, Quận 8, Quận 9, Quận 12. Chỉ có 
một số ít dự án tái định cư tại chỗ tọa lạc ở khu trung tâm hiện hữu, phần lớn là thuộc chương 
trình cải tạo chung cư hư hỏng. 

Các phân tích nêu trên cho thấy các hoạt động phát triển nhà ở khác nhau của thành phố 
trong những thập kỷ qua chủ yếu được thực hiện trên những khu vực chưa phát triển của đô thị, 
tập trung tại các khu vực ven đô và trở thành sự lựa chọn chủ yếu của cả chính quyền, các nhà 
đầu tư tư nhân cũng như các hộ gia đình trong việc phát triển nhà ở. Với sự hỗ trợ pháp lý từ 
định hướng quy hoạch không gian và quy hoạch sử dụng đất (sẽ được phân tích bên dưới) thì 
đây là lựa chọn ưu tiên, ít tốn kém và có khả năng sinh lời cao của chính quyền và nhà đầu tư tư 
nhân trong cung cấp và kinh doanh nhà ở. Tuy nhiên, để có thể nâng cao chất lượng chất lượng 
đô thị, hướng tới phát triển bền vững lâu dài, đây chưa hẳn là giải pháp lâu bền và hiệu quả.

Xu hướng phát triển nêu trên đi kèm với những áp lực về việc cung ứng hạ tầng đô 
thị, giảm thiều ô nhiễm môi trường và bảo vệ môi trường tự nhiên, vi khí hậu đô thị cũng 
như đảm bảo khả năng cung cấp lương thực thực phẩm cho đô thị trong tương lai. Vì vậy, để 
hướng tới phát triển bền vững, thành phố cần có những biện pháp kiểm soát phát triển, hạn 
chế việc phải theo sau giải quyết các vấn đề phát sinh của việc không gian đô thị mở rộng, 
mà có những chiến lược thiết thực hơn trong việc tận dụng các tiềm năng phát triển về mặt 
không gian, về mặt quản lý và khả năng thu hút đầu tư cho việc định hướng phát triển không 
gian đô thị trong tương lai.

5. Tái phát triển các khu vực đô thị: tiềm năng phát triển thành phố Hồ Chí Minh 

Ở nhiều nước trên thế giới, việc tái phát triển đô thị hiện hữu nhằm phục vụ cho nhu cầu 
phát triển trong tương lai được xem là giải pháp hữu hiệu để hạn chế sự phát triển bành trướng 
của đô thị (Olivera Dulić và Milena Krklješ, 2015) hướng tới phát triển đô thị bền vững dù vẫn 
còn rất nhiều thách thức trong việc áp dụng giải pháp này vào phát triển không gian đô thị. 

Ở thành phố Hồ Chí Minh, việc tái phát triển các khu vực nội thành cũ chưa được quan 
tâm đúng mức, đa phần các dự án được phát triển riêng lẻ ở các vị trí có khả năng sinh lợi nhiều 
nhất thay vì nằm trong chiến lược cải tạo phát triển chung của thành phố. Trong nhiều trường 
hợp, việc tái phát triển các khu vực hiện hữu đi đôi với việc phát triển các công trình cao tầng 
khu vực trung tâm thành phố nhưng hệ thống giao thông, hạ tầng hỗ trợ và hệ thống không gian 
mở không được cải thiện.  

Trong bối cảnh nhiều khu vực nội thị đã xuống cấp và nhiều dự án cải thiện hạ tầng đô 
thị, dự án giao thông đang được triển khai, thành phố Hồ Chí Minh có tiềm năng rất lớn trong 
việc tái phát triển khu vực nội thị, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và làm việc của người dân thành 
phố trong tương lai. Các khu vực và hạng mục tiềm năng cho tái phát triển khu đô thị hiện hữu 
có thể kể đến bao gồm:
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•	Tiềm năng phát triển từ hệ thống các chung cư cũ trong khu vực nội đô, tập trung ở Quận 
1 và Quận 5. Theo số liệu từ Sở Xây dựng, hiện trên địa bàn thành phố có 1.244 chung cư; trong 
đó có 533 chung cư, nhà tập thể được xây dựng trước năm 1975 với 50.460 căn, trong đó có rất 
nhiều chung cư đã hư hỏng và xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến điều kiện và chất lượng 
sống của người dân. Tuy nhiên trong giai đoạn 2006-2014 mới hoàn thành cải tạo 17 chung cư. 
Việc cải tạo các chung cư cũ đã xuống cấp này là một thách thức cho thành phố nhưng cũng là 
tiềm năng cho việc tái phát triển đô thị để đảm bảo một bộ mặt khác cho phát triển đô thị thành 
phố trong tương lai.

•	Tiềm năng phát triển từ việc chuyển dời của các xí nghiệp sản xuất ra khỏi khu vực trung 
tâm thành phố. Theo Sở Tài nguyên Môi trường, thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 400 đơn 
vị có cơ sở sản xuất công nghiệp thuộc các ngành nghề có khả năng gây ô nhiễm môi trường và 
không phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên từ năm 2003 đến nay mới có hơn 40 đơn vị thực hiện 
di chuyển cơ sở sản xuất sang huyện hoặc tỉnh khác. Số lượng lớn các đơn vị vẫn chưa được xử 
lý di dời nếu được giải quyết triệt để sẽ là nguồn quỹ đất tiềm năng cho tái phát triển cấu trúc 
đô thị trong tương lai. Thực tế cho thấy nhiều khu đất tiềm năng này đã được nhiều chủ đầu tư 
hướng tới, do vị trí tốt, diện tích rộng và việc chuyển đổi sở hữu tương đối đơn giản do thường 
chỉ có số ít chủ sở hữu có liên quan. 

•	Tiềm năng phát triển từ phát triển quỹ đất có được sau khi tiền hành các dự án cải tạo hệ 
thống hạ tầng đô thị quy mô lớn như các dự án cải thiện môi trường nước dọc theo các con kênh 
của thành phố, dự án phát triển hạ tầng giao thông. Thành công từ các dự án Nhiêu Lộc – Thị 
Nghè, dự án Tân Hóa Lò Gốm, Tàu Hũ Bến Nghé đã cho thấy tiềm năng này. 

•	Tiềm năng từ việc phát triển đô thị tích hợp với hệ thống giao thông công cộng của thành 
phố. Hệ thống giao thông công cộng sức chở lớn của thành phố bao gồm 8 đường metro với 100 
nhà ga đường sắt đô thị cùng với một số đường buýt nhanh BRT đang được xây dựng và dự kiến 
sẽ hoàn thiện trong vòng 15-20 năm nữa. Việc phát triển hệ thống này sẽ tạo tiền đề cho mô hình 
phát triển đô thị mới ở Việt Nam là phát triển đô thị tích hợp với giao thông công cộng theo mô 
hình TOD (Transit Oriented Development). Việc tái phát triển các khu vực xung quanh các nhà 
ga (đặc biệt là tại khu vực trung tâm) và dọc theo các tuyến giao thông công cộng do đó là một 
yêu cầu tất yếu. Trong việc này, vai trò và chức năng của trung tâm phát triển quỹ đất của thành 
phố (hiện thuộc Sở Tài nguyên Môi trường) cần phải được tăng cường hơn nữa.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhận thấy việc tái phát triển khu vực trung tâm sẽ gặp phải khá 
nhiều hạn chế liên quan đến cách thức tiếp cận dự án và năng lực của hệ thống quản lý cũng như 
các nguồn lực phát triển đô thị. Trước hết, có thể thấy việc có được quỹ đất sạch để phát triển 
dự án tại các khu vực này khá nhiều khó khăn do giá đất khá cao ở các khu vực nội thị, đồng 
thời trong nhiều trường hợp dự án bao gồm nhiều lô đất nhỏ thuộc các chủ sở hữu khác nhau, 
dẫn tới quá trình đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn. Về công tác thiết kế và xây 
dựng, khu vực đô thị hiện hữu thường có nhiều ràng buộc về quy hoạch. Ngoài ra, hiện trạng 
cơ sở hạ tầng tại các khu vực trung tâm thường đã ở mức bão hòa, nên nếu tập trung tái phát 
triển đi kèm với tăng mật độ dân cư, phát triển theo mô hình đô thị nén sẽ gặp nhiều thách thức. 
Như vậy có thể thấy cách thức tiếp cận dự án phát triển đô thị trên cơ sở tái phát triển các khu 
vực đô thị hiện hữu khác về nhiều mặt so với việc phát triển trên đất sạch ven đô, gây khó khăn 
các bên liên quan, từ cơ quan quản lý nhà nước cho tới các đơn vị đầu tư cũng như người dân.
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6. Cân bằng giữa phát triển lan tỏa và tái phát triển đô thị hiện hữu: một số thách 
thức từ hệ thống quy hoạch hiện tại 

Qua phân tích ở trên có thể thấy được sự cần thiết cũng như tiềm năng của việc tái phát 
triển các khu vực đô thị hiện hữu tại thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên việc thúc đẩy phát triển 
đô thị theo xu hướng này hiện đang gặp nhiều khó khăn do các quy định và ràng buộc trong hệ 
thống quy hoạch hiện tại của thành phố, bao gồm các giới hạn về quy mô dân số cho từng khu 
vực, việc xác định các khu vực ưu tiên tái phát triển cũng như định hướng quy hoạch sử dụng 
đất nói chung của thành phố.

Công tác cải tạo đô thị hiện hữu chưa được tính đến hoặc đề cập thỏa đáng trong các quy 
hoạch phát triển thành phố. Một ví dụ cụ thể là các chỉ tiêu dân số dự kiến các quận, huyện được 
đề ra theo một ước lượng tăng trưởng không hề tính toán đến khả năng tái phát triển, tăng hệ số 
sử dụng đất của các dự án, dẫn đến việc hạn chế phát triển ở một số địa phương và sự phát triển 
manh mún, chắp vá của không gian đô thị. Ví dụ như tại quận Bình Thạnh, dự án Vinhomes 
Central Park nếu được hoàn thành và lấp đầy sẽ nâng tổng dân số quận Bình Thạnh vượt chỉ 
tiêu dân số đưa ra trong quy hoạch chung xây dựng đô thị, do đó sẽ gây ảnh hưởng tới việc phê 
duyệt phát triển các dự án khác trong thời gian tới tại địa bàn này.

Ngoài ra, có thể nhận thấy việc xác định, khoanh vùng các khu vực cải tạo đô thị trong 
các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cũng chưa cụ thể và không 
sát thực, dẫn đến kém hiệu quả trong việc thu hút đầu tư cũng như kém khả thi trong việc cải 
tạo đô thị đồng bộ. Hầu hết các đồ án quy hoạch chỉ cập nhật những khu vực có khả năng tái 
phát triển đã được hình thành dự án hoặc đang làm thủ tục đầu tư mà chưa có những định hướng 
chiến lược về cải tạo không gian đô thị dựa trên đánh giá và phân tích tiềm năng của từng khu 
vực đô thị hiện hữu.

Một vấn đề khác trong quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh là việc đặt ra các chỉ tiêu 
chuyển dịch đất đai rất cao. Những phân tích bên trên cho thấy tại thành phố Hồ Chí Minh có 
biến đổi nhanh chóng trong chuyển dịch đất đai, tuy nhiên khi so sánh thực tế diễn biến với 
những chỉ tiêu đề ra trong các bản quy hoạch sử dụng đất thì các diễn biến này vẫn chưa đạt kế 
hoạch đề ra. Ví dụ trong giai đoạn 2000-2005 tỷ lệ đạt kế hoạch chỉ vào khoảng gần 60% còn 
giai đoạn 2005-2010 thì kết quả thực hiện còn thấp hơn nữa, chỉ khoảng gần 34% kế hoạch được 
thực hiện trên tổng số dự kiến là 21.000 hecta. Theo tổng kết từ Sở Tài nguyên môi trường, kế 
hoạch sử dụng đất đạt thấp so với chỉ tiêu phê duyệt là do theo quy định của pháp luật thì các  
quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất được chính thức coi như một căn cứ pháp lý để giao đất, cho 
thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất nên khi lập kế hoạch sử dụng đất thì các địa phương 
có xu hướng đưa nhiều dự án vào kế hoạch sử dụng đất, để khi cần sử dụng sẽ có cơ sở pháp lý 
để cơ quan nhà nước ra quyết định.  Cũng chính vì lý do này nên trong bản quy hoạch sử dụng 
đất năm 2013 của thành phố đã có kế hoạch tăng trưởng đất phi nông nghiệp ở quy mô rất lớn, 
dự kiến vào năm 2020 diện tích đất phi nông nghiệp sẽ tăng hơn 27.000 hecta so với thời điểm 
2010, tức là nhiều hơn đến 40% so với tổng diện tích đất phi nông nghiệp được phát triển mới 
trong giai đoạn 2001-2010. Để thực hiện được kế hoạch này thì ước tính từ nay đến 2020 mỗi 
năm thành phố cần phải thực hiện chuyển dịch thành công trên 4.000 hecta đất, một mức diện 
tích lớn và sẽ dẫn đến việc phát triển các khu đất mới (greenfield) với quy mô lớn hơn nữa trong 
phạm vi thành phố trong những năm tới.
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7. Một số kiến nghị chính sách

Là một thành phố đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, những năm vừa qua thành 
phố Hồ Chí Minh đã trải qua những biến chuyển lớn về cấu trúc không gian đô thị, trong đó xu 
hướng phát triển lan tỏa hướng tới việc phát triển các khu đất mới vùng ven đóng vai trò chủ 
đạo thể hiện qua việc dịch chuyển chức năng sử dụng đất quy mô lớn cũng như việc hình thành 
nhiều dự án nhà ở và phát triển đô thị tại các khu vực này. Bên cạnh đó, việc tái phát triển các 
khu vực đô thị hiện hữu hiện chưa được quan tâm đúng mức trong chiến lược phát triển chung 
của thành phố. Sự mất cân bằng giữa hai xu thế phát triển không gian đô thị này đã và đang cho 
thấy những thách thức liên quan tới tiến trình phát triển đô thị bền vững của thành phố Hồ Chí 
Minh. Một số thách thức trong số này liên quan đến thực tiễn quản lý phát triển đô thị và công 
tác quy hoạch tại thành phố.

Từ những phát hiện nêu trên cũng như từ kinh nghiệm phát triển của một số nước khác, 
nhằm đảm bảo quá trình phát triển bền vững tại thành phố trong thời gian tới, chính sách phát 
triển và công tác quy hoạch tại thành phố Hồ Chí Minh cần lưu ý một số điểm sau: 

 Song song với việc định hướng phát triển mở rộng đô thị, trong quy hoạch phát triển đô 
thị cần chú trọng hơn đến định hướng cải tạo và tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu, đặc 
biệt là các khu vực xuống cấp, chất lượng sống dân cư không được đảm bảo hoặc các cơ sở sản 
xuất công nghiệp vốn không còn phù hợp với môi trường đô thị hiện tại

 Việc thiết lập kế hoạch cải tạo và tái phát triển các khu vực hiện hữu cần phải dựa trên 
các tiêu chí đánh giá khả năng tái phát triển của các khu vực khác nhau của thành phố. Các tiêu 
chí này có thể bao gồm khả năng tiếp cận đến hệ thống giao thông công cộng trong tương lai, 
năng lực của hệ thống hạ tầng hiện hữu, khả năng thu gom đất để tái phát triển cũng như khả 
năng ảnh hưởng đến môi trường đô thị xung quanh khi tiến hành dự án.

 Điều chỉnh quy hoạch đô thị của thành phố Hồ Chí Minh, trong đó cần tích hợp đến 
xu hướng tất yếu của phát triển đô thị tích hợp giao thông công cộng trong thời gian tới, từ đó 
chuẩn bị cho xu hướng phát triển đô thị nén tại các khu vực trung tâm của thành phố.

 Xem xét ban hành chỉ tiêu ràng buộc liên quan đến tỷ lệ giữa tái phát triển đô thị hiện 
hữu và phát triển tại các khu vực mới vùng ven, trong đó tỷ lệ tái phát triển cần phải chiếm vai 
trò chính (trên 50%) để đảm bảo phát triển bền vững và tiến hành mục tiêu phát triển nén tích 
hợp phát triển giao thông công cộng trong khu vực trung tâm đô thị.

 Xem xét thiết lập và ban hành bộ quy trình quy định và hướng dẫn cho công tác quản 
lý quy hoạch và tái phát triển các khu vực đô thị hiện hữu dành cho các cơ quan quản lý đô thị 
cũng như các chủ đầu tư dự án 

 Đổi mới cách tiếp cận về quy hoạch và quản lý quy hoạch, trong đó quản lý quy hoạch 
cần được hiểu như là quá trình kiểm soát sự thay đổi không gian đô thị hơn là quản lý xây dựng 
dự án và công trình. Một nghiên cứu sâu hơn về nội dung kiểm soát phát triển cho trường hợp 
thành phố Hồ Chí Minh cần được tiến hành.

 Các quy hoạch khác nhau liên quan đến tiến trình phát triển đô thị như quy hoạch kinh 
tế xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch ngành… cần phải được 
liên kết và thống nhất trong những chỉ tiêu phát triển  chung, hướng tới sự phát triển bền vững 
của thành phố.
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Presentation by Mr. Christian Manhart

UNESCO Represent ative to Vietnam

Viet Nam has made significant economic advances over the last two decades since 

becoming a Lower-Middle-Income Country in 2010 and is now atacriticalstageofchange.

Beingwel lknownfor i ts r ichandlongtradi t ionalcul tura lher i tage, thecapi ta lc i ty–

HaNoihasbecomethefirstcityof Viet Nam to join the UNESCO Creative Cities 

Network in 2019. This event coincided with thenational effort in placing 

culture at the heart of sustainable development strategy which hadbeen 

highlighted in key strategic development vision of Viet Nam’s Government and 
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ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU CÁC ĐÔ THỊ DU LỊCH VIỆT NAM

TS. Nguyễn Thu Hạnh 
Chủ tịch Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững

Định vị thương hiệu đô thị du lịch là một trong những sách lược rất quan trọng để nâng 
cao năng lực cạnh tranh và sức hút cho đô thị du lịch. Tuy nhiên, hiện naytại hầu hết các đô thị 
du lịch chưa có đầu tư chuyên sâu cho việc xây dựng và định vị thương hiệu du lịch trong tâm 
trí khách hàng. Việc thiết kế Logo, slogan cùng bộ nhận diện thương hiệu đô thị chưa được quan 
tâm đầu tư đúng tầm nên các hoạt động quảng bá đô thị du lịch còn khá tản mản, thiếu trọng 
điểm, thiên về bề rộng mà chưa có bề sâu. Hoạt động xúc tiến quảng bá chưa có chiến lược và 
qui trình kế hoạch rõ ràng theo một mục tiêu dài hạn xuyên suốt từ việc: định vị thương hiệu, 
xác định cấu trúc thương hiệu, sản phẩm du lịch đặc thù để hướng đến các thị trường khách phù 
hợp.Vì vậy, các hoạt động truyền thông chưa quảng bá và giới thiệu được các giá trị cốt lõi và 
đặc trưng nổi bật của đô thị du lịch, chưa ghi dấu ấn sâu sắc trong tâm trí khách du lịch, chưa 
tạo ra năng lực cạnh tranh và sức hút với các nhà đầu tư.     

Khái niệm đô thị du lịch, thương hiệu du lịch và định vị thương hiệu du lịch

- Đô thị du lịch: Đô thị du lịch là đô thị có lợi thế phát triển du lịch, gắn với việc khai 
thác tài nguyên du lịch là chủ yếu và du lịch có vai trò quan trọng trong hoạt động của đô thị  

- Thương hiệu du lịch: là giá trị của sản phẩm du lịch được thể hiện dưới dạng tinh hoa 
và cô đọng nhất, được nâng tầm để tạo ra các giá trị cảm xúc tinh thần cao đẹp mà con người 
luôn hướng tới.[1]

Thương hiệu điểm du lịch được thể hiện dưới nhiều hình thức. Có thể là một cái tên, một 
logo, một hình ảnh, một ký hiệu, một câu triết lý; một bài hát hay bản nhạc; cũng có khi nó là 
sự phối hợp của các yếu tố trên nhằm mục đích để tạo ra sự khác biệt về sản phẩm hay dịch vụ 
của một thành phố du lịch, một khu du lịch, một khách sạn so với các đối thủ cạnh tranh. [2]

Để thương hiệu tạo ra được sức cạnh tranh lớn cần phải gắn liền thương hiệu với các nội 
dung, chương trình và kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch (SPDL) một cách tổng thể, đồng bộ 
để giúp cho thương hiệu có sức lan tỏa lớn và thể hiện rõ cá tính đặc trưng của mình. [2]

Có nhiều cách tiếp cận để tạo dựng thương hiệu cho điểm du lịch. Đó có thể là cách tiếp 
cận với bề dày văn hoá lịch sử của khu vực; từ đặc điểm hình thái của cảnh quan thiên nhiên, 
quĩ di sản kiến trúc; từ những chức năng nổi bật về du lịch hay từ chính chất lượng của các loại 
hình dịch vụ du lịch. Tùy theo thế mạnh đặc thù của điểm đến mà lựa chọn cách tiếp cận phù 
hợp nhất để sáng tạo thương hiệu.[2]

Định vị thương hiệudu lịch (bao gồm việc xác định các giá trị cốt lõi, thiết kế logo, 
slogan và bộ nhận diện thương hiệu).Đây chính là những công việc cơ bản để tạo ra vị thế riêng 
biệt của thương hiệu trong môi trường cạnh tranh, đảm bảo khách hàng mục tiêu có thể phân 
biệt rõ thương hiệu điểm du lịch này với các thương hiệu cạnh tranh khác.
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Hình 1: Qui trình và các nội dung nghiên cứu của Chiến lược Marketing điểm du lịch và 
các nhân tố tác động đến quá trình triển khai chiến lược vào thực tế

(Theo: Marketing điểm đến và kế hoạch hoá marketing du lịch - Philip Kotler) [ 2]

Những vấn đề cơ bản cần tháo gỡ trong định vị thương hiệu tại các đô thị du lịch 
Việt Nam 

Lựa chọn giá trị cốt lõi để tạo dựng bản sắc đặc trưng và thương hiệu riêng cho đô thị 
du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc hấp dẫn và thu hút thị trường khách du lịch 
và các nhà đầu tư. Một đô thị du lịch nghèo nàn về bản sắc sẽ mất đi rất nhiều khả năng cạnh 
tranh với các điểm du lịch khác.

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng, hiện trạng, thế mạnh đặc thù nổi trội và xác định giá trị 
cốt lõi cần được bảo vệ và nâng tầm thành thương hiệu là bước khởi đầu quan trọng trong việc 
định vị thương hiệu du lịch. Tuy nhiên, khá nhiều đô thị du lịch còn lúng túng trong việc lựa 
chọn giá trị cốt lõi. Các giá trị được lựa chọn chưa thể hiện được tính đặc trưng, khác biệt,riêng 
có của đô thị, do đó khi đưa vào thiết kế logo dễ tạo ra sự trùng lặp so với các đô thị có chức 
năng tương đồng khác.

Cần có những nghiên cứu toàn diện về các dấu ấn đô thị trong cả quá khứ, hiện tại và 
tương lai. Cần phân loại và xác định rõ các giá trị vật chất và tinh thần, các giá trị nhất thời và 
các giá trị bền lâu để lựa chọn được giá trị tinh hoa nổi trội, độc đáo khác biệt, ổn định lâu dài, 
làm hồn cốt để tạo dựng thương hiệu cho đô thị. 

Định vị thương hiệu đô thị du lịch thông qua hình ảnh logo (biểu tượng) và slogan(thông 
điệp) cũng là một trong những khâu cònhạn chế trong quá trình tạo dựng thương hiệutại các đô 
thị du lịch ở Việt Nam. Rất khó nhận diện và ghi nhớ cũng như có được dấu ấn sâu sắc trong 
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tâm trí khách hàng khi logo và slogan không được nghiên cứu kỹ càng về màu sắc, đường nét 
cũng như tính biểu tượngđể đạt được các tiêu chí về thẩm mỹ nhằm đáp ứng nhu cầu về tâm lý 
thị giác của đa số quần chúng, đặc biệt là đối tượng khách du lịch.

Logo (biểu tượng) và slogan (thông điệp) là đại diện cho thương hiệu điểm du lịch và luôn 
xuất hiện trên các phương tiện thông tin, quảng bá đến với khách hàng. Vì vậy có 3 tiêu chí cơ 
bản cần đáp ứng là:

* Tiêu chí 1: Đơn giản, cô đọng, hiện đại, bao hàm tất cả nội dung muốn truyền tải cho 
mục đích quảng cáo, chứa đựng giá trị đặc trưng, cốt lõi của đô thị du lịch. 

* Tiêu chí 2: Độc đáo, gợi hình tượng,cảm xúc, kích thích trí tưởng tượng và thu hút thị 
giác của người nhìn.

* Tiêu chí 3: Tạo cho người xem cảm giác ấn tượng, dễ gần, dễ nhớ, dễ nhận biết trong  
mối tương quan với thương hiệu các điểm du lịch khác.

Bảng: so sánh nhận diện thương hiệu của 3 đô thị du lịch điển hình

Khẳng định tiềm năng -  
Nâng tầm hội nhập 

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù: Để thương hiệu tạo ra được sức cạnh tranh lớn cần 
phải gắn liền thương hiệu với các nội dung, chương trình và kế hoạch phát triển sản phẩm du 
lịch đặc thù (SPDLĐT) một cách tổng thể, đồng bộ để giúp cho thương hiệu có sức lan tỏa lớn 
và thể hiện rõ cá tính đặc trưng của mình. [2]

Tại hầu hết các đô thị du lịch tại Việt Nam, quá trình định hướng đầu tư xây dựng hệ thống 
sản phẩm du lịch đặc thù nhằm lan tỏa thương hiệu và tăng cường trải nghiệm cho du khách, 
chưa được quan tâm triển khai một các bài bản và chuyên nghiệp. Vì vậy, thương hiệu chưa ghi 
được dấu ấn sâu sắc trong tâm trí du khách và chưa tạo ra được năng lực cạnh tranh thực sự cho 
đô thị du lịch.

Kinh nghiệm thực tế: Định vị thương hiệu du lịch cho Thành phố Vũng Tàu

Thiên nhiên đã ưu đãi cho Vũng Tàu rất nhiều tiềm năng và lợi thế: vị trí giao lưu thuận 
tiện, thế mạnh cảng biển, trung tâm dầu khí lớn nhất Việt nam, khí hậu bốn mùa dễ chịu với bờ 
biển dài có nhiều bãi tắm tuyệt đẹp.

Về các thế mạnh của Vũng Tàu, hầu như ai cũng biết. Nhưng quá trình hình thành và 
phát triển của nó, hay nói một cách khác là các tác nhân liên quan đến cuộc đời và số phận 
của đô thị Vũng tàu để tạo nên bản sắc của Vũng Tàu ngày hôm nay, thì hình như chưa được 
quan tâm đến.
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 Quá trình hình thành và phát triển Thành phố Vũng Tàu đã để lại nhiều dấu ấn đặc trưng 
và giá trị cốt lõi để hình thành nên bản sắc của Vũng Tàu ngày hôm nay. Năm ấn tượng sâu sắc 
với du khách mà Vũng Tàu cần bảo tồn, khai thác và phát huy hiệu quả để tạo dựng nên thương 
hiệu du lịch là:   

(1) Ấn tượng về một bến đậu bình yên với hình ảnh của 5 ngọn núi (5 vết thương của Chúa 
Cứu Thế ) và hình ảnh  bao dung, che chở của tượng Chúa . 

(2) Ấn tượng về một vùng đất khát khao tự do- hòa bình, nơi ghi dấu ấn nhiều cuộc đấu 
tranh dành độc lập với hình ảnh của các di tích lịch sử Cách mạng.

(3) Ấn tượng về một nơi giao lưu, hội tụ nhiều dòng văn hoá thông qua hệ thống hình ảnh 
về các di tích tôn giáo Nhà thờ, Đình, Chùa,  Miếu mạo...

(4) Ấn tượng về một trung tâm nghỉ dưỡng- tắm biển- chăm sóc sức khỏe cấp quốc gia, 
quốc tế với hình ảnh các bãi tắm, khách sạn, trung tâm thương mại, hội nghị hội thảo theo phong 
cách kiến trúc hiện đại của thế kỷ 21.

(5) Ấn tượng về đô thị biển thông minh, hiện đại và năng động thông qua hệ thống hình 
ảnh về các khu công nghiệp, công nghệ cao, trung tâm sự kiện, hội nghị, hội thảo, lễ hội, vui 
chơi giải trí, mua sắm vận hành trên nền tảng của công nghệ số ...

Đề xuất logo và slogan cho Thành phố vũng Tàu 

Cấu trúc hình ảnh của logo du lịch Bà Rịa- Vũng Tàu bao gồm: Ngọn hải đăng và hình 
cách điệu 5 tia sáng với 5 màu cầu vồng và slogan: “ Bà Rịa - Vũng Tàu…5 tia sáng diệu kỳ “ 
(Baria-Vung Tau…5 magical light ) 

- Ngọn Hải đăng tượng trưng cho ngọn đèn soi sáng và trí tuệ dẫn dắt sự phát triển của Bà 
Rịa- Vũng Tàu trong quá khứ- hiện tại và tương lai; 

- 5 tia sáng diệu kỳ (5 màu cầu vồng) thể hiện 5 dấu ấn quan trọng, 5 giá trị cốt lõi trong 
quá trình phát triển Bà Rịa -Vũng Tàu, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào tương lai phát triển của 
du lịch Bà Rịa Vũng Tàu sẽ nhanh như tốc độ của ánh sáng. 

- 5 tia sáng (5 màu) thể hiện 5 quả núi đặc biệt ở BRVT: Núi Lớn, núi Nhỏ, núi Dinh, núi 
Minh Đạm, núi Thị Vải. 

- 5 tia sáng thể hiện 5 cụm du lịch chủ yếu của BRVT: - Cụm du lịch TP. Vũng Tàu và phụ 
cận, - Cụm du lịch Núi Dinh- Thị Vải, - Cụm du lịch Long Hải- Phước Hải - Cụm du lịch Hồ 
Tràm- Bình Châu - Cụm du lịch Côn Đảo; 
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1. Sách Tư duy sáng tạo sản phẩm Du lịch – xuất bản 2011 (NXB Xây dựng) - TS. Nguyễn Thu 
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2. Dự thảo Đề án: Xây Dựng và Quảng bá thương hiệu du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu đến 2030, tầm 
nhìn 2050 (Liên hiệp Khoa học Phát triển du lịch bền vững nghiên cứu)
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ĐÔ THỊ THÔNG MINH THẾ NÀO?

Hồ Tú Bảo
Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

bao@viasm.edu.vn

Đô thị thông minh phải dựa vào con người (năng lực đổi mới 
sáng tạo và thể chế) và các công nghệ số, tiêu biểu là AI.

© Đô thị thông minh thế nào?

▪ Đô thị thông minh = đô thị chuyển đổi 
số trên môi trường thực-số.

▪ Khi nói “X ... thông minh” thì nên hiểu 
“thông minh” là thế nào?

▪ Thông minh là sự hợp lý và hiệu quả 
(trong điều kiện cụ thể) dựa trên hiểu 
biết (với dữ liệu và kết nối).

[hai phẩm chất chính của trí thông 
minh là năng lực thu nhận tri thức 
(intelligence) và năng lực ứng dụng 
tri thức (smart)].

2

Đô thị thông minh = đô thị chuyển đổi số
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© Đô thị thông minh thế nào?

Thông minh hoá là gì?

Thông minh = Hợp lý và hiệu quả dựa trên hiểu biết (nhờ dữ liệu & kết nối) 

3

Vancouver

Dynamic road 
lanes management

thể chế đổi mới sáng tạo công nghệ số và AI

© Đô thị thông minh thế nào?

Yếu tố quyết định thành bại của đô thị thông minh

4

• Nhận thức về chuyển đổi số
• Trở thành các công dân số

với kỹ năng số và văn hoá số
• Văn hoá đổi mới sáng tạo

• Hoàn thiện môi trường pháp lý
• Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
• Định chế nội bộ của các tổ chức • Hạ tầng kết nối

• Hạ tầng dữ liệu 
• Hạ tầng ứng dụng (nền tảng)An toàn an ninh

Con 
người

Thể
chế

Công
nghệ
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© Đô thị thông minh thế nào?

Dữ liệu và kết nối: năng lượng của đô thị thông minh

5

Kết nối trực tiếp Kết nối gián tiếp
người-với-người người-với-người

người-với vật người-với vật

vật-với-vật vật-với-vật

Dữ liệu
dân cư

Dữ liệu
kinh tế

Dữ liệu
môi trường Dữ liệu

xây dựng

Dữ liệu
đời sống

Dữ liệu
giao thông

AI

cơ hội mới

© Đô thị thông minh thế nào?

Công nghệ số cần cho đô thị thông minh

6

▪ Điện toán đám mây Môi trường 

▪ Internet vạn vật Giác quan

▪ 5G Huyết mạch

▪ Block chain Đồng thuận và                     
bất biến dữ liệu

▪ Trí tuệ nhân tạo Chức năng 
thông minh

▪ Dữ liệu lớn Năng lượng

▪ Khoa học dữ liệu “Bộ não” phân tích dữ
liệu để có sự thấu hiểu.
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© Đô thị thông minh thế nào?

Đô thị thông minh ra quyết định nhờ khoa học dữ liệu

7

PHÂN TÍCH MÔ TẢ PHÂN TÍCH DỰ ĐOÁN PHÂN TÍCH KHUYẾN CÁO

Câu hỏi • Chuyện gì đã xảy ra?
• Chuyện gì đang xảy ra?
• Chính xác câu chuyện là gì?
• Hành động cần thiết là gì?

• Tại sao chuyện này xảy ra?
• Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp?
• Tại sao chuyện này sẽ xảy ra?

• Nên làm gì?
• Tại sao nên làm điều đó?
• Điều gì tốt nhất có thể xảy ra?
• Nếu thử chuyện này thì sao?

Công nghệ 
hữu dụng 
Enablers

• Báo cáo bất thường
• Bảng điều khiển
• Nhà kho dữ liệu
• Cảnh báo bất thường
• Thống kê toán học

• Khai phá dữ liệu
• Khai phá văn bản
• Khai phá Web/Media
• Dự báo
• Học máy

• Tối ưu
• Mô phỏng
• Mô hình hoá quyết định
• Kiểm thử ngẫu nhiên
• Toán-Tin

Kết quả
Outcomes

Xác định rõ được các vấn đề, 
tháhc thức và cơ hội.

Dự đoán được tình hình và 
trạng thái trong tương lai.

Quyết định và hành động hợp lý, 
hiệu quả nhất có thể.

© Đô thị thông minh thế nào?

Chia sẻ

▪ Đô thị thông minh là đô thị được chuyển đổi số. Chuyển 
đổi số đô thị là thông minh hoá các cấu phần của đô thị. 

▪ Thông minh hoá là tạo hoạt động hợp lý và hiệu quả (nhờ 
thể chế được hoàn thiện và đổi mới sáng tạo của con 
người) dựa trên hiểu biết (nhờ AI + công nghệ số với dữ 
liệu và kết nối).

▪ Con người, thể chế và công nghệ là ba yếu tố quyết định 
đô thị có thể thông minh hay không. 

8
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© Đô thị thông minh thế nào?

Chuyển đổi số là gì?

9

11.2020 9.2022

làm gì, làm thế nào?

https://book365.vn/sach/1214631_chuyen-doi-so-the-nao.html
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Chuyển đổi số và đô thị thông minh

Sự thay đổi nội hàm khái niệm đô thị thông minh trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Viện KHCN VINASA - VSTI
TS Nguyễn Nhật Quang – Viện trưởng

0903416628 – quang_nn@harmonysoft.com.vn

Các cuộc cách mạng công nghiệp

▪ Biểu tượng của cách mạng công
nghiệp lần thứ tư là các hệ thực-số

Cơ giới hóa Điện khí hóa Tự động hóa Thông minh hóa

▪ Nhận thức mới về CMCN4 và chuyển
đổi số thay đổi sâu sắc khái niệm đô
thị thông minh
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CMCN lần thứ 4 – Cuộc cách mạng thông minh hóa

Môi trường sống thay đổi – Thế giới thực-số

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số là quá trình một hệ thống tự thay đổi để thích nghi 
với sự thay đổi sâu sắc của môi trường sống: Môi trường thực-số
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Thông minh hóa – đích đến của chuyển đổi số

▪ Chuyển đổi số doanh nghiệp – Doanh nghiệp
thông minh

▪ Chuyển đổi số chính quyền – Chính quyền
thông minh

▪ Chuyển đổi số quốc gia – Quốc gia thông
minh

▪ Chuyển đổi số đô thị - Đô thị thông minh

Chuyển đổi số không phải là ảo hóa mà là 
kiến tạo một môi trường thực-số, thông 
minh hơn, hiệu quả hơn

Đô thị thông minh – Đô thị chuyển đổi số

Xây dựng đô thị thông minh không phải là xây dựng đô thị số thay cho đô thị thực
mà là dùng công nghệ số để thông minh hóa các cấu phần của đô thị. Bản thân các
cấu phần thực cũng cần biến đổi để thích ứng với việc tích hợp thêm môi trường số
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Đô thị thông minh trong tổng thể chuyển đổi số địa phương

▪ Xây dựng đô thị thông minh chính là chuyển đổi số đô
thị, cần tuân thủ các quan điểm, nguyên tắc và giải quyết
các vấn đề chung của CĐS

▪ Cũng giống như chuyển đổi số các hệ thống bất kỳ, đô thị
thông minh là một phương thức phát triển và vận hành
đô thị

▪ Phát triển đô thị thông minh cần đặt trong tổng thể
chuyển đổi số của địa phương. Các lợi ích của hạ tầng
thông minh cần được lan tỏa đến toàn bộ cư dân của địa
phương, không giới hạn trong không gian đô thị

▪ Giải pháp đô thị thông minh cần kết hợp nhuần nhuyễn
các giải pháp công trình, giải pháp công nghệ và giải
pháp quản lý

▪ Cần cầu thị học hỏi nhưng phải mạnh dạn sáng tạo tìm
ra cách làm riêng

7

Xin cảm ơn



765

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 3
Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam

XU HƯỚNG TOÀN CẦU MỚI VỀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SINH THÁI, 
THÔNG MINH VÀ BỀN VỮNG. KINH NGHIỆM TỪ NHẬT BẢN  

VÀ TIỀM NĂNG ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM

TS. KTS. Tô Kiên (*)
Kiến trúc sư Quy hoạch và Chuyên gia Cao cấp

Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan, Nhật Bản (EJEC)
(Kiêm) Giảng viên Cao cấp,

Viện Đô thị Thông minh và Quản lý, Đại học UEH

1. Một số xu hướng toàn cầu mới về phát triển đô thị theo hướng bền vững 

Thế kỷ 21 là thế kỷ của đô thị và đô thị hóa. Năm 2008, lần đầu tiên trong lịch sử, dân số 
sống trong các đô thị trên thế giới vượt mốc 50% tổng dân số, và ngày càng chiếm đa số do tốc 
độ đô thị hóa tăng nhanh. Các đô thị là nơi tập trung ngành nghề, kinh tế, sản xuất và dịch vụ, 
là động lực phát triển của mỗi quốc gia. Dù chỉ chiếm 2% diện tích thế giới, các thành phố là 
nơi tiêu thụ tới 80% tài nguyên thiên nhiên. Điều này góp phần dẫn tới các hệ quả xấu về môi 
trường, và cũng là tiền đề để cho những mô hình kinh tế phát triển mới như Kinh tế Tuần hoàn 
(Circular Economy) dựa trên sự tuần hoàn tài nguyên ngày một nổi lên. 

Suốt mấy thập kỉ qua, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia tiên tiến đã và đang nỗ lực 
thúc đẩy, quảng bá các mô hình và kinh nghiệm phát triển bền vững trên toàn cầu thông 
qua sự chung tay của các nhà tài trợ quốc tế. Định hướng phát triển bền vững đã trải qua 
nhiều dấu mốc thời gian quan trọng, bắt đầu được chú ý và hưởng ứng trên toàn cầu kể từ 
sách báo cáo “Tương lai chung của chúng ta” (Our Common Future) ra đời từ Hội nghị 
thượng đỉnh ở Brundland (1987), rồi tới “Tám Mục tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc 
(UN Millennium Development Goals (MDGs) được công bố vào năm 2000, và gần đây nhất là 
“Mười bẩy Mục tiêu Phát triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc” (UN Sustainable Development 
Goals (SDGs) được ký vào năm 2015 và phấn đấu thực hiện được vào năm 2030. Kể từ đó, 
SDGs được thúc đẩy mạnh mẽ vào sâu rộng trên toàn cầu, nhất là tại các nước tiên tiến. Thí dụ, 
tại Nhật Bản, SDG được phổ cập giáo dục ở khắp các bậc học. Ngành ngành, người người nói 
về SDG trọng mọi mặt của cuộc sống hiện đại, thí dụ như những nỗ lực về tái chế hay cuộc sống 
xanh. Nhiều đề xuất dự án mới hoặc các bản báo cáo tổng kết cũng khéo léo lồng ghép phân tích 
việc đáp ứng một vài tiêu chí cụ thể trong 17 mục tiêu của SDGs. 

Trong vòng vài thập niên trở lại đây, đi đôi với những thách thức toàn cầu lớn là những 
tín hiệu tích cực của sự phát triển vũ bão của công nghệ, sự hình thành các mô hình kinh tế mới 
trong đó có gần đây nhất có kinh tế tuần hoàn...Trong bối cảnh đó, các xu hướng phát triển và 
mô hình đô thị mới lần lượt nổi lên, lan tỏa tầm ảnh hưởng và thậm chí trở thành cuộc chạy 
đua trong khu vực hay toàn cầu. Những xu hướng nổi bật nhất thì có nhiều, thí dụ như mô hình 
thành phố sinh thái, thành phố có khả năng chống chịu, thành phố thông minh, thành phố đổi 
mới, thành phố đáng sống, thành phố sáng tạo, vv. Bảng 1 dưới đây chọn lọc ra 4 mô hình có 
ảnh hưởng lớn và trực tiếp nhất tới phát triển bền vững để giới thiệu tóm tắt, và liên hệ với định 
hướng và bối cảnh của Việt Nam. 
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Bảng 1. Tóm tắt một số mô hình đô thị đang nổi lên và có tác động trực tiếp tới phát 

triển bền vững, và liên hệ với định hướng của Việt Nam (Nguồn: Tác giả)

Mô hình Bối cảnh và mục tiêu Định hướng của Việt Nam
①-1: Thành 
phố sinh thái 
kiểu 1: Trọng 
tâm vào môi 
trường sinh 
thái tự nhiên 

Bối cảnh: Biến đổi khí hậu gia tăng, môi 
trường ô nhiễm xuống cấp, sức khỏe cộng 
đồng sa sút, sự ngột ngạt của đời sống mật 
độ cao dẫn tới nhu cầu sống mới gần gũi với 
thiên nhiên tăng mạnh.
Mục tiêu: Phát triển không gian xanh, mặt 
nước, hệ sinh thái tự nhiên, thân thiện với môi 
trường

Việt Nam ban hành Chiến lược 
Phát triển Xanh từ năm 2012 với 
quyết định 1393/QĐ-TTg. Năm 
2018 có thêm 84/QĐ-TTg.
Phạm vi: Toàn quốc

①-2: Thành 
phố sinh 
thái kiểu 2: 
Trọng tâm 
vào phát 
thải thấp, 
tuần hoàn 
tài nguyên 
và năng 
lượng

Bối cảnh: Được phát động và xúc tiến ngày 
một mạnh mẽ trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
tăng, môi trường xuống cấp và ô nhiễm, ảnh 
hưởng tới sức khỏe cộng đồng, khủng hoảng 
chất thải, thiếu hụt tài nguyên, khủng hoảng 
năng lượng, vv.
Mục tiêu: Thúc đẩy tái sử dụng, tái chế và 
tuần hoàn tài nguyên thiên nhiên, hướng 
tới mô hình nền kinh tế tuần hoàn (circular 
economy), thúc đẩy các loại hình năng lượng 
tái tạo đa dạng, hướng tới trung hoà carbon, 
vv. Các công trình công nghiệp (KCN) và 
phương tiện giao thông là những đối tượng có 
mức lượng xả thải vào hàng cao nhất nên cần 
chú trọng nhắm tới.

1/2016: Quyết định 76/QĐ-TTg về 
Chương trình hành động quốc gia về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững đến 
năm 2020, tầm nhìn đến 2030 
6/2022: Quyết định 687/QĐ-TTg về 
Đề án Phát triển kinh tế tuần hoàn ở 
Việt Nam.
Nghị định 35/2022/NĐ-CP về quản 
lý KCN và khu sinh thái
Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc 
gia 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
Phạm vi: Toàn quốc

②　 Thành 
phố có Khả 
năng Chống 
chịu

Bối cảnh: Được xúc tiến mạnh mẽ trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu và thiên tai thảm họa 
ngày một nghiêm trọng, làm tăng tính dễ tổn 
thương và mức rủi ro thiên tai của các thành 
phố
 Mục tiêu: Tạo ra các thành phố an toàn, có 
khả năng chống chịu (resilient) trước thiên tai 
và thảm họa, có khả năng “đàn hồi” để trở về 
trạng thái ổn định ban đầu. 

Chủ đề này thường được lồng ghép 
trong chủ đề chống biến đổi khí 
hậu.
Quyết định 1055/QĐ-TTg về Kế 
hoạch quốc gia thích ứng với biến 
đổi khí hậu 2021-2030, tầm nhìn 
đến 2050. Kế hoạch này có nhắc 
nhiều tới tăng cường khả năng 
chống chịu
Phạm vi: Duyên hải, vùng sâu-xa.. 

③ Thành 
phố Thông 
minh 

Bối cảnh: Cuộc cách mạng công nghệ 4.0
Mục tiêu: Ứng dụng CNTT, công nghệ năng 
lượng, giao thông…để giảm tiêu hao năng 
lượng và khí thải, nâng cao chất lượng 
sống, liên kết cộng đồng, quản lý hiệu quả 
tài nguyên 

Việt Nam định hướng phát triển đô 
thị thông minh từ giữa thập niên 
2010, và chính thức là từ 2018 với 
Quyết định 950/QĐ-TTg. 
Phạm vi: Các thành phố lớn
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Mô hình Bối cảnh và mục tiêu Định hướng của Việt Nam
④ Thành 
phố Đổi mới  

Bối cảnh: Xu hướng liên kết giữa chính 
quyền, doanh nghiệp, và các đại học, viện 
nghiên cứu
Mục tiêu: Tạo ra các khu đô thị năng động và 
đổi mới (innovative) làm động lực phát triển 
dựa trên liên kết chiến lược giữa giới doanh 
nghiệp và nghiên cứu-công nghệ để tạo ra: 1) 
các “cơ quan đầu não” (think tank) cho lập 
chiến lược và chính sách; 2) các mô hình kinh 
doanh mới...Các khu vực này được hình thành 
dưới dạng các khu doanh nghiệp tập trung, 
khu công nghệ cao, công viên khoa học, cụm 
đại học, khu phức hợp…

Việt Nam bắt đầu bàn tới phát triển 
mô hình đô thị đổi mới từ vài năm 
trở lại đây. Tuy nhiên phải đến 2018, 
chúng ta mới có định hướng chính 
thức đầu tiên cho mô hình thí điểm 
tại TP HCM
Phạm vi: Các thành phố lớn

Lưu ý/Nhận xét: Một số mô hình đô thị liên quan lẫn nhau, thí dụ một thành phố Sinh thái 
thì cũng dễ có khả năng chống chịu tốt hơn, hoặc một thành phố Đổi mới thì thường là cũng 
Thông minh.

Hình 1. Khu đô thị thông minh-sinh thái-đổi mới Kashiwa-no-ha, Nhật Bản (443ha, đã 
xây dựng cơ bản) (trái) và Khu đô thị sinh thái-thông minh Tengah, Singapore (700ha, 

đang xây dựng) (phải) 

Về mô hình đô thị sinh thái, mô hình kiểu 1 (①-1) nhìn chung là hữu hình, vì những cảnh 
quan cây xanh, mặt nước, hệ sinh thái tự nhiên…là những thứ ai cũng có thể thấy, tận hưởng, 
và ý thức được tầm quan trọng. Một dự án phát triển đô thị (PTĐT) mới mà có nhiều công viên, 
hành lang xanh, mặt hồ thì vừa tốt về mặt sinh thái tự nhiên, vừa dễ dàng marketing cho khách 
hàng với giá cao hơn so với khi không có những yếu tố đó (tức là làm tăng giá trị bất động sản), 
điều các bên đều mong muốn. 

Còn kiểu 2 (②-1) thì thường khá “vô hình” vì nó liên quan tới hệ thống hạ tầng kĩ thuật 
(tài nguyên, nước, điện, nhiệt vv.) là những thứ thuộc về “bề chìm” trong một khu đô thị nên 
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khó “show” ra, cộng them với tính kĩ thuật cao nên cũng khó tiếp cận với các bên hơn. Thêm 
nữa, kiểu 2 cần đầu tư về tài chính và kĩ thuật cao hơn kiểu 1, nên ở Việt Nam chưa được quan 
tâm và đầu tư nhiều bằng kiểu 1, dù rằng tầm quan trọng của kiểu 2 tới tính bền vững sống còn 
của đô thị và thế giới là rất lớn. 

Trong câu chuyện về thành phố sinh thái kiểu 2 có một nhánh lĩnh vực rất quan trọng 
đang nổi lên là việc phát triển các các khu công nghiệp (KCN) sinh thái (eco-, industrial 
park, viết tắt EIP), và phiên bản hoàn thiện cao hơn nữa là các khu đô thị công nghiệp sinh 
thái (eco-, industrial town), tức là các EIP có tích hợp thêm các khu vực ở (nhất là cho 
công nhân và các chuyên gia) và thương mại dịch vụ đi kèm. Những động thái này rất quan 
trọng và ý nghĩa, vì chúng ta đều biết là các KCN thường xả ra những lượng chất thải lớn 
hơn hẳn (so với dân dụng) và dưới mọi loại hình. Vì thế, việc “sinh thái hoá” các khu công 
nghiệp trở nên rất quan trọng và cấp thiết. Và bản thân các KCN cũng rất muốn cải tổ để 
đạt được các chứng chỉ về KCN sinh thái để thuận tiện cho việc quảng bá, marketing và 
kêu gọi đầu tư. Sinh thái hóa các KCN không chỉ là chuyện đầu tư xây dựng các cơ sở xử 
lý nước, rác thải cục bộ và tập trung trong toàn khu trước khi thải ra hệ thống chung, mà 
còn đi vào những cải tổ quan trọng hơn như thúc đẩy “cộng sinh công nghiệp” (industrial 
symbiosis). Khái niệm này không mới ở các nước công nghiệp phát triển nhưng rất mới mẻ 
ở nước ta. Bản chất của cộng sinh công nghiệp là quy hoạch và thúc đẩy hợp tác giữa các 
nhà máy trong nội khu hoặc giữa các KCN gần nhau nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các yếu 
tố đầu vào, đầu ra trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Sản phẩm 
phụ (co-product) hoặc chất thải được tạo ra trong quá trình sản xuất ra một sản phẩm chính 
của nhà máy A sẽ trở thành nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản phẩm chính của nhà máy 
B, qua đó tạo mối quan hệ win-win, giảm chi phí sản xuất, giảm sử dụng tài nguyên, nâng 
cao hiệu quả hoạt động, bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững. Về mặt concept 
thì nguyên lý này cũng khá tương tự như nguyên lý Vườn-Ao-Chuồng (VAC) trong phát 
triển nông thôn ở Việt Nam. Rất nhiều nước đã và đang xúc tiến và triển khai các KCN sinh 
thái, và các tổ chức quốc tế có uy tín toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Ngân hàng Thế giới, vv. 
đã và đang hỗ trợ để quảnh bá, vinh danh và công bố những hướng dẫn có tính tiêu chuẩn 
chung để tham khảo toàn cầu (tất nhiên sau đó cần địa phương hoá cho từng nước, thành 
phố). (Tham khảo: UNIDO, World Bank & GIZ, 2021) 

Tín hiệu khả quan là Chính phủ Việt Nam đang quan tâm tới phát triển các EIP và rộng 
ra là mô hình khu đô thị công nghiệp sinh thái. Chẳng hạn, vài tháng trở lại đây đã có một số 
cuộc hội thảo lớn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức về chủ đề này. Bức tranh tổng thể các mô 
hình PTĐT trên cho thấy Việt Nam đang đứng trước những thời cơ và vận hội lớn để phát triển, 
song cũng đối mặt với những thách thức không nhỏ như toàn cầu hóa với sự cạnh tranh quốc 
tế khốc liệt, những diễn biến xấu của biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái, kéo theo sự gia 
tăng ô nhiễm và thảm họa thiên tai. 

2. Thành phố Sinh thái và Thông minh: Kinh nghiệm của Nhật Bản 

Trong phần này, chúng tôi xin giới thiệu 3 case studies (dự án tiền lệ) gần đây theo hướng 
đô thị sinh thái theo cả kiểu 1 lẫn kiểu 2 (đặc sắc nhất), và cũng đồng thời thông minh tại Nhật 
Bản. Case số 1 ở quy mô lớn gần như nguyên một thành phố, còn case số 2 và 3 ở quy mô một 
khu trung tâm lõi đô thị.
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Case study 1 – Khu đô thị công nghiệp sinh thái Kitakyushu, tỉnh Fukuoka

Thành phố Kitakyushu ngày nay thường được mệnh danh là “thủ đô sinh thái” của Nhật 
Bản và cả phạm vi quốc tế, một trong những thí dụ điển hình về chuyển hóa ngoạn mục “từ 
Thành phố Xám thành Thành phố Xanh” (from Grey City to Green City, theo một báo cáo năm 
1985 của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD). Là một trong những thành phố công 
nghiệp hàng đầu của Nhật, Kitakyushu đóng góp lớn vào sự tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản 
kể từ trước Thế Chiến II, nhờ vào vị trí địa lý gần với các nước châu Á khác và có cảng biển. 
Tuy nhiên, vào những năm 1960, ô nhiễm môi trường nổi lên và trở thành vấn đề nghiêm trọng 
ở Kitakyushu. Sau nhiều thập kỷ đấu tranh và hợp tác giữa nhiều bên trong đó có người dân, 
doanh nghiệp và thành phố, Kitakyushu đã giải quyết thành công những vấn đề môi trường này.

Phong trào đấu tranh của phụ nữ là các bà mẹ ở Kitakyushu lo lắng cho sức khỏe của con 
cái do môi trường ô nhiễm nặng đã nổi lên bằng việc kêu gọi các nhà máy ngăn chặn tình trạng 
ô nhiễm, giám sát dân sự và đưa ra ánh sáng các nhà máy gây ra ô nhiễm. Điều này là dũng cảm, 
bởi có những trường hợp chính chồng của họ làm công nhân tại đó. Phong trào đã giúp hối thúc 
thành phố, các doanh nghiệp và cả chính phủ trung ương có những hành động tích cực để giải 
quyết ô nhiễm. Các nhà máy bắt đầu buộc phải tìm cách ngăn ngừa ô nhiễm và cải tổ toàn bộ 
quy trình sản xuất của họ. Dần dần, thành phố đã khắc phục thành công các vấn đề ô nhiễm môi 
trường, trong khi vẫn tránh được hệ quả phụ là giảm tăng trưởng kinh tế.

Dựa trên đà thành công, thành phố đã phát triển các khu đô thị sinh thái (eco-town), xây 
dựng cơ sở nghiên cứu về công nghiệp tái chế lớn nhất nước, dẫn đầu nỗ lực ở Nhật nhằm tạo ra 
một xã hội định hướng tái chế, thúc đẩy sản xuất sạch kết hợp nâng cao năng suất. Thành phố đã 
đầu tư 120 tỷ yên vào ngành công nghiệp tái chế, tạo việc làm cho 1.300 công dân. Kitakyushu 
cũng đã theo đuổi PTĐT tập trung vào năng lượng địa phương, chẳng hạn như như năng lượng 
tái tạo, hydro và quản lý năng lượng. Kitakyushu đã thiết lập một xã hội các-bon thấp mà họ 
gọi là “cuộc cách mạng xã hội”, đòi hỏi hành động toàn diện từ cấu trúc đô thị, cấu trúc công 
nghiệp, lối sống của người dân, giao thông và các yếu tố cụ thể khác. 

Động lực cho những thay đổi mang tính cách mạng này là quyền lực của công dân đối 
với các vấn đề môi trường. Họ đã tự nâng tầm vai trò của họ bằng những đóng góp lớn trong 
việc giải quyết các vấn đề môi trường khác, cả trong nước và quốc tế. Những tiến bộ đáng kể 
về công nghệ môi trường mới đã được chuyển giao cho các nước khác, nhất là ở Châu Á. Thí 
dụ, tới nay, thành phố đã tiếp nhận hơn 5.000 thực tập sinh nước ngoà trong các lĩnh vực liên 
quan đặc biệt là về môi trường. 

Năm 2011, Kitakyushu được chính phủ Nhật chọn là Thành phố Tương lai (Future City). 
Kể từ khi SDGs ra đời, Kitakyushu đã nhanh chóng thúc đẩy các hành động gắn chặt với các 
mục tiêu cụ thể của SDGs. Thành phố cũng giành được Giải thưởng SDGs Nhật Bản lần thứ 
nhất vào năm 2017, được vinh danh là Thành phố Tương lai SDGs vào năm 2018 để thực hiện 
một loạt thí điểm hàng đầu về SDGs. Cùng với đà phát triển nhanh và mạnh về chuyển đổi số 
ở Nhật, các quần thể công nghiệp và dân dụng ở Kitakyushu cũng nhanh chóng được đầu tư và 
thực thi tích hợp nhiều tính năng thông minh để hướng tới mô hình đô thị thông minh, đặc biệt 
là trong mảng quản lý năng lượng và phòng chống thiên tai.  
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Hình 2. Khu Đô Công nghiệp Sinh thái Kitakyushu, tỉnh Fukuoka 

(Tổng hợp: Tác giả)
Ngày nay, Kitakyushu đang đối mặt với nguy cơ dân số giảm, tỷ lệ sinh thấp và một xã hội 

già hóa trong trung và dài hạn (những vấn đề chung của Nhật Bản), những thay đổi trong cơ cấu 
công nghiệp, biến đổi khí hậu, và đang chịu áp lực tìm giải pháp cho các vấn đề kinh tế, xã hội 
và môi trường. Tuy nhiên, thành phố luôn tin tưởng rằng họ có thể giải quyết hiệu quả những 
vấn đề này bằng cách đạt được các SDG dựa trên nguyên tắc tích hợp và hòa nhập. Thành phố 
Kitakyushu sẽ thúc đẩy việc tạo ra một xã hội các-bon thấp theo bốn hạng mục chính là: 1) Thay 
đổi cấu trúc đô thị, 2) cải tổ lĩnh vực công nghiệp theo hướng công nghiệp sinh thái và cộng sinh 
công nghiệp, 3) phát triển nguồn nhân lực có ý thức cao về môi trường, và 4) đóng góp vào sự 
phát triển xanh chung ở khu vực (Châu Á). 

Case study 2 – Khu trung tâm đô thị sinh thái (kiểu 2) Musashino, vùng Thủ đô 
Tokyo

Thành phố Musashino ở ngoại vi Tokyo, cách ga Tokyo chừng 25 km về phía tây đã có 
những bước tiến ngoạn mục trong việc thúc đẩy phát triển mô hình thành phố sinh thái theo cả 
hai hướng. Đầu tiên là về phát triển mảng xanh (kiểu 1), thành phố xác định cần bảo tồn hệ sinh 
thái tự nhiên và đất nông nghiệp, cải thiện cảnh quan đô thị, mở rộng diện tích cây xanh công 
viên, phủ xanh các công trình công cộng, trồng cây xanh trên đất tư nhân, hàng rào, tường công 
trình và hạ tầng kĩ thuật...Thành phố cũng thúc đẩy thiết lập mạng lưới cây xanh, chẳng hạn 
không gian bên bờ sông và đường cho người đi bộ, tăng cường giáo dục về môi trường sinh thái 
tự nhiên. Tuy nhiên, những cải tổ và sáng kiến về phát triển sinh thái theo kiểu 2 mới chính là 
điểm đặc sắc gây tiếng vang. Chính quyền địa phương đã cùng với doanh nghiệp và người dân 
hợp tác chặt chẽ trong suốt quá trình từ chủ trương, lập kế hoạch cho tới thực thi một hệ thống 
tái chế và tuần hoàn tài nguyên cũng như năng lượng tái tạo mới theo hướng win-win, tự chủ 
(tự cung tự cấp) về năng lượng, hướng tới xã hội carbon thấp và bền vững. 

Điểm nhấn của sáng kiến này là dự án Musashino Clean Center do tập đoàn Kajima chủ 
trì thiết kế, cải tạo hoàn toàn nhà máy đốt rác cũ (từ 1984) nằm ở vị trí trung tâm thành phố, và 
hoàn thành vào năm 2017, giành giải Good Design Award cùng năm. Dự án này là một thí dụ 
thú vị về việc lật ngược 180 độ tâm lý NIMBY  (“Not In My BackYard” – tạm dịch là “Không 
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ở sân sau nhà tôi”) phổ biến trong PTĐT. Trong xây dựng đô thị luôn có những khu chức năng 
hạ tầng đặc thù mà người ta “vừa cần, vừa ghét”, thí dụ như bãi rác, nghĩa trang, kho tàng độc 
hại...Không ai muốn chúng được đặt trong khu vực ở của họ, mà muốn chúng được “đẩy đi” 
đâu đó càng xa càng tốt, thường là các khu vực hẻo lánh trong đô thị. 

Nhưng ở Musashino, nhà máy điện rác lại tọa lạc ở vị trí trung tâm thành phố trong một 
quần thể khoảng 14ha, vây quanh bởi tòa thị chính, tổ hợp thể thao lớn, trường học, sân thể thao, 
các khu ở..., nhờ đó có thể cung cấp điện và nhiệt với khoảng cách ngắn nhất tới các cơ sở dân 
dụng quan trọng nói trên, kể cả khi có thiên tai xảy ra. Thí dụ khi có động đất lớn và toàn bộ khu 
vực bị cắt điện lưới thì nhà máy này vẫn cung cấp được điện dự trữ để cấp cho các công trình 
trọng yếu như tòa thị chính và sở chỉ huy các biện pháp đối phó thảm họa. Điều này là tối quan 
trọng ở nước Nhật vốn nhiều thiên tai. Ngoài ra, một phần điện và nhiệt dư cũng được cung cấp 
cho các hộ dân. Tro sinh ra sau đốt rác được phân loại và vận chuyển đến một cơ sở riêng biệt 
để chế biến thành xi măng sinh thái. Chất thải không cháy, cồng kềnh và có hại được nghiền nhỏ 
và phân loại. Sắt và nhôm được chất lên xe tải và vận chuyển đến các nhà máy tái chế khác, vv. 

Hình 3. Tổng thể trung tâm thành phố Musashino và một số hình ảnh công trình 
Musashino Clean Center ở ngoại vi Tokyo, Nhật Bản 

(Nguồn: Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan).

Bằng cách điều chỉnh cách bố trí máy móc và xây dựng phần công trình thu gom rác và 
đường xe tải chở rác đi ngầm dưới lòng đất để chống mùi hôi và tiếng ồn, còn chiều cao công 
trình được giữ trong phạm vi 15m để hòa hợp tốt với bối cảnh công trình xung quanh, khu trung 
tâm đốt rác và năng lượng mới đã được hình thành đầy vẻ mỹ quan, hiện đại và rất sạch sẽ. 
Công trình được trang bị thiết bị tân tiến nhất, vận hành an toàn dựa trên các quy định nghiêm 
ngặt về khí thải, và có công nghệ chống rò rỉ mùi hôi và ô nhiễm tiếng ồn. Nhìn bề ngoài, công 
trình trông như một công trình dân dụng bắt mắt, với các lam kinh loại sơn giả gỗ để làm dàn 
cây leo, nhìn từ xa như một rừng cây. Bên trong có cảm giác như một bảo tàng hay gallery trưng 
bày, và mở cửa cho du khách tham quan miễn phí trong giờ làm việc, với cả robot và người quản 
lý thuyết minh hướng dẫn. Các chỉ số về năng lượng và môi trường đều được hiển thị công khai 
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minh bạch và theo thời gian thực (real-time) trên một số màn hình cảm biến lớn ở những vị trí 
dễ thấy cho mọi người.

Bên ngoài công trình có những khoảng không gian mở để tổ chức các hoạt động cộng 
đồng như lễ hội hay chợ đồ cũ và cuối tuần. 

Ngoài điện rác, thành phố cũng thu gom dầu đã qua sử dụng từ các hộ gia đình để tái sử 
dụng. Người dân nhìn thấy được quyền lợi khi rác của họ thì được tái chế thành năng lượng 
để phục vụ cho chính họ, trong khi các tiêu chuẩn về không gây ô nhiễm khí, mùi và tiếng ồn 
đều được đảm bảo, lại tạo được một cơ sở giáo dục về môi trường tốt cho con em họ, nên đa 
phần đều đồng thuận ủng hộ dự án, góp phần vào thành công chung. Những sáng kiến về thúc 
đẩy bền vững sinh thái tại Musashino đã nhanh chóng trở thành một hình mẫu mới ở Nhật Bản 
trong lĩnh vực này.

Case study 3 – Khu trung tâm đô thị sinh thái Nishitama, vùng Thủ đô Tokyo

Năm 2021, Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng Eight-Japan (EJEC) nhận được đề nghị 
tư vấn thiết kế một khu lõi đô thị sinh thái và thông minh (Eco-Smart Town), và tác giả bài viết 
là một thành viên thực hiện chính. Khu đất dự án nằm ở ngoại vi Tokyo, cách ga Tokyo khoảng 
50km về phía tây, rộng khoảng 14ha - với một nhà máy đốt rác hiện hữu nằm ở trung tâm và 
một cơ sở tắm khoảng nóng ở gần đường chính - bao quanh bởi các khu dân cư hiện hữu thấp và 
vừa tầng, một số trường học, bệnh viện, cơ sở thể thao giải trí, vv., Chủ đầu tư muốn biến khu 
đất trở thành một khu trung tâm đô thị hiện đại và tiên tiến nhất theo hướng sinh thái (cả kiểu 1 
và 2) và thông minh, trở thành động lực phát triển và tái sinh đô thị cho khu vực đó. 

Dựa trên những bài học quý từ thành công của dự án ở thành phố Musashino kết hợp với 
những diễn biến mới nhất về xu hướng PTĐT thời kỳ Hậu đại dịch, nhóm dự án đưa ra những 
concept phát triển mới dựa trên ba trụ cột: 1) tạo ra một tổ hợp tuần hoàn tài nguyên và năng 
lượng, 2) thiết lập được phong cách sống mới lành mạnh, an toàn và an tâm, 3) tạo ra được một 
khu vực đô thị giàu sức sống. 

Ở trụ cột số 1 (mấu chốt của sinh thái kiểu 2), một tổ hợp mới hoàn toàn được đề xuất 
được mở rộng bao quanh nhà máy điện rác sẵn có, với sự bổ sung của một trung tâm năng lượng 
hydrogen, một trung tâm tái chế tài nguyên (vật liệu, đồ đạc, máy móc thiết bị phế thải...), và 
một trung tâm sinh khối (biomass) và chế tạo phân bón (composting). Thêm vào đó là một tổ 
hợp trạm năng lượng thế hệ mới (next-generation roadside energy station) nằm bên lề đường 
chính, với trạm nạp năng lượng mới đa chủng loại (xăng dầu, điện, hydrogen...), các tổ hợp mua 
sắm và ẩm thực, các khối văn phòng tập trung cho làm việc từ xa, co-working và văn phòng vệ 
tinh (settelite office), bãi đỗ xe, vv.

Ở trụ cột số 2, các chức năng mới chủ chốt được đưa ra là các tổ hợp thể thao đa chức 
năng trong và ngoài trời, các khu “rừng thể thao” (với các chức năng thể thao ngoài trời lồng 
ghép trong công viên sinh thái mang phong cách hoang dã), hồ cảnh kiêm hồ điều tiết kiêm trữ 
nước phòng thiên tai, các cơ sở khám bệnh tiên tiến bao gồm cả khám bệnh từ xa (e-health), các 
sân chơi và vận động đa thế hệ, vv. 

Ở trụ cột số 3, đồ án sẽ biến địa điểm trở thành một phòng thí nghiệm sống (living lab) 
cho những công nghệ tiên tiến và thông minh nhất để phục vụ đời sống, thí dụ như concept 
về CASE (viết tắt của Connected-Automated/Autonomous-Shared-Electric, tức là Kết nối-Tự 
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động-Chia sẻ-Điện tử) do Toyota đưa ra, với vô số chức năng tương ứng với từng từ khóa đó, 
hoặc câu chuyện về thiết kế phổ quát (universal design) cho mọi thành phần, rồi các ứng dụng 
mới nhất về quản lý cộng đồng dựa trên chuyển đổi số, vv. Đây cũng là “đất” để áp dụng các 
công nghệ đô thị thông minh tiên tiến nhất. 

Hình 4. Mô hình khu trung tâm đô thị sinh thái và thông minh tại Nishitama, 
Tokyo, Nhật Bản (do tác giả và các đồng nghiệp Tập đoàn Tư vấn Phát triển Hạ tầng 

Eight-Japan đề xuất năm 2021)
Hình 4 giới thiệu một số bản vẽ của dự án. Ngoài concept, phần lớn những bài học kĩ thuật 

nằm ở việc tính toán định lượng cụ thể sao cho dự án trở nên khả thi, nhất là về cấp năng lượng 
và nước cho những viễn cảnh quy mô dân số và người sử dụng cụ thể, thí dụ như cần bao nhiêu 
mét vuông pin mặt trời để phục vụ cho bao nhiêu hộ dân, bao nhiêu diện tích không gian mở 
cho sơ tán thảm họa, hay cần tích trữ bao nhiêu nước mưa để dùng cho tưới tiêu các vườn cộng 
đồng và phục vụ người dân sơ tán trong bao lâu, vv.  

Ngoài quảng bá công nghệ sinh thái, Nhật Bản cũng thúc đẩy mạnh chuyển giao các công 
nghệ thông minh cho những thị trường chiến lược đang nổi như ASEAN. Thí dụ, Nhật Bản cam 
kết hậu thuẫn toàn diện cho sáng kiến “Mạng lưới Đô thị Thông Minh ASEAN” (ASEAN Smart 
City Network, ASCN) do Singapore khởi xướng vào năm 2018. Nhật sẽ phối hợp với ASEAN 
hiện thực hóa ASCN thông qua các tổ chức như Japan Association for Smart Cities in ASEAN 
(JASCA), Mạng lưới Đổi mới ASEAN-Japan (ASEAN-Japan Innovation Network), JETRO, 
vv. Hai mươi sáu thành phố của 10 quốc gia ASEAN được chọn thí điểm, và Việt Nam có ba 
thành phố chủ chốt là Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Điều này liên quan đến việc lựa mô hình 
đô thị ưu tiên như trong đề xuất ở cuối bài.

3. Phát triển đô thị nhanh và bền vững ở Việt Nam: Những thuận lợi và thách thức 

Sau gần bốn thập kỷ mở cửa phát triển kinh tế, Việt Nam đã có những bước PTĐT vượt 
bậc. Tỉ lệ đô thị hóa tăng nhanh (từ 18% năm 1986 đến 41% vào năm 2022). Những điều này 
có được nhờ một phần vào những lợi thế địa chính trị trong một “thế giới phẳng”, với hội nhập 
quốc tế và đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng nằm trong một cộng đồng ASEAN tương đối năng 
động và có nhiều tiềm năng phát triển tốt. Tới nay, đại đa số các tỉnh và thành phố đã có quy 
hoạch chung. Hạ tầng kỹ thuật liên vùng, liên tỉnh và nội thị, nội khu được cải thiện rõ rệt. Công 
cuộc tái cơ cấu nền kinh tế từ năm 2013 đã giúp tái cơ cấu đầu tư công, khắc phục phần nào đầu 
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tư dàn trải, lãng phí. Sự tăng trưởng không chỉ về số lượng đô thị, qui mô dân số và đất đai, mà 
đã hướng tới việc nâng cao dần chất lượng đô thị và phát triển bền vững. Sự tham gia đa dạng 
của các tập đoàn tư nhân lớn cũng đã góp phần thay đổi cơ bản diện mạo đô thị, đặc biệt tại các 
thành phố lớn. Đô thị Việt Nam dần dần có môi trường sống và làm việc tốt hơn, sức cạnh tranh 
cao hơn trong thu hút đầu tư, thực sự trở thành hạt nhân của quá trình hiện đại hoá đất nước.

Tuy nhiên, quá trình PTĐT tại Việt Nam cũng cho thấy rất nhiều vấn đề bất cập, nguy cơ 
và thách thức. Đô thị hóa quá nhanh và dân số tập trung quá đông vào các thành phố lớn khiến 
hạ tầng quá tải, dẫn tới kẹt xe liên tục trên diện rộng. Môi trường bị hủy hoại và tận khai thác, 
ô nhiễm bầu không khí và nguồn nước, mảng xanh và mặt nước bị bê tông hóa, liên tục xảy ra 
ngập lụt khi mưa lớn và triều cường, không gian công cộng bị chiếm dụng và chuyển đổi, di sản 
văn hóa bị xâm hại hoặc đập bỏ, lối sống truyền thống bị đảo lộn…Những bất cập này, đặc biệt 
là hiện tượng bê tông hóa và nhà lô hóa, không chỉ xảy ra ở những thành phố lớn, và đã lan rộng 
ra cả những thành phố vừa và nhỏ ở vùng xa, nhất là những nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh do 
tác động của du lịch như Đà Lạt hay Sa Pa. Hệ quả là mảng xanh ngày càng một thu hẹp, môi 
trường sinh thái trong đô thị ngày một ngột ngạt và luôn chực xảy ra khủng hoảng. PTĐT chưa 
khai thác hết tiềm năng, lợi thế đất đai và nguồn tài nguyên địa phương, chưa đồng đều giữa các 
vùng miền, và giữa các khu vực trong cùng một thành phố, nhất là thành phố lớn. Việc đầu tư 
còn dàn trải, trùng lặp, dẫm chân lên nhau gây lãng phí. Một số quy hoạch treo gây lãng phí tài 
nguyên, cơ hội, cản trở tiếp cận đi lại. 

Thêm vào đó là những thay đổi nhanh chóng về dân số, cấu trúc xã hội và lối sống, còn 
bối cảnh thế giới thì lại vô cùng phức tạp những diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu cùng 
những biến cố lớn như đại dịch, chiến tranh, khủng hoảng năng lượng và chuỗi cung ứng toàn 
cầu, vv.Tất cả vẽ nên một bức tranh đô thị phát triển rất mất cân bằng, chất lượng sống kém, và 
không bền vững. 

Tuy Việt Nam bắt đầu định hướng phát triển bền vững từ đầu những năm 2000, đặc biệt là 
từ Đại hội Đảng X (2006), nhưng trên thực tế triển khai luôn còn tồn tại những bất cập và thách 
thức nói trên. Một vài trong những nguyên nhân lớn nhất là vấn đề quán tính ì của tư duy và hệ 
thống cũ, và vấn đề lợi ích nhóm. Ngoài ra là vấn đề nâng cao kiến thức và nhận thức thông qua 
giáo dục và các chương trình nâng cao năng lực cho cán bộ. Thí dụ, trong khi vấn đề thực thi 17 
mục tiêu của SGDs diễn ra hết sức khẩn trương và sôi động ở nhiều nước, thì lại chưa được phổ 
cập giáo dục và thúc đẩy rộng rãi tại Việt Nam. Nhìn rộng hơn, dường như quy hoạch đô thị ở 
ta thiếu một trục triết lý quy hoạch táo bạo, thiếu cái nhìn tổng thể và nhân văn trong quy hoạch 
và quản lý đô thị, với nhiều lỏng lẻo và thay đổi. Quy hoạch luôn bị động chạy theo sau thực tế 
phát triển, khiến đô thị ngày càng chắp vá. Nhiều mô hình mới “học lỏm” của nước ngoài nhưng 
lại áp dụng không phù hợp hoặc không thấu đáo. Tất cả những điều trên đòi hỏi việc đổi mới tư 
duy quy hoạch PTĐT cho phù hợp trở nên vô cùng cấp thiết. 

4. Cơ hội phát triển đô thị sinh thái và thông minh để bứt phá và bắt kịp thế giới

Từ những tổng kết chung về PTĐT nêu trên, chúng ta cùng đi cụ thể vào vấn đề phát triển 
đô thị sinh thái và thông minh theo hướng bền vững, đánh giá những thuận lợi và cơ hội, cùng 
hạn chế và thách thức.
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Bảng 2. Thuận lợi và cơ hội, hạn chế và thách thức để PTĐT sinh thái, thông minh 
(Nguồn: Tác giả)

Phát triển đô thị sinh thái (kiểu 1 & 2) Phát triển đô thị thông minh

Thuận lợi 
và 
cơ hội

Những cuộc khủng hoảng toàn cầu (về biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, đại dịch, vv. 
Là những cú hích mạnh để vượt quán tính ì và giúp bắt buộc phải cải tổ mạnh 
Đà hội nhập và bắt nhịp với các xu hướng quốc tế diễn ra nhanh
Sự hỗ trợ của các tổ chức và các nhà tài trợ quốc tế tốt
Các chương trình, dự án ở tầm khu vực mà Việt Nam là một mắt xích (thí dụ như ASCN)
Đóng góp ngày càng tăng của chuyên gia Việt ở nước ngoài cũng như những người về 
nước

Có tài nguyên thiên nhiên phong phú như đất 
đai, rừng núi, hệ thống cây xanh và mặt nước 
(sông ngòi, hồ ao, kênh rạch, biển...) 
Đà phát triển cơ chế Hợp tác Công-Tư (PPP)

Tốc độ phát triển hạ tầng internet rất nhanh
Có lực lượng lao động tương đối trẻ, trong 
đó có nhiều người có mối quan tâm và khả 
năng trong lĩnh vực CNTT

Hạn chế 
và thách 
thức

Hạn chế nguồn lực (thí dụ như vốn, tài chính, nhân lực, vật lực…)
Quán tính ì và rào cản tư duy, thói quen và cách làm việc cũ, tư duy nhiệm kỳ   
Hệ thống thể chế và pháp luật chưa hoàn thiện, vừa thiếu vừa yếu, nhiều kẽ hở dễ bị lợi 
dụng 
Sự hay thay đổi, không nhất quán của chính sách, quy định, quy trình giữa các cấp và thời 
kỳ 
Quá trình thực thi hay xảy ra tình trạng “lách luật” để biến đổi dự án theo hướng kiếm lợi 
nhuận

Biến đổi khí hậu, thiên tai ngày một nghiêm 
trọng, môi trường sinh thái xuống cấp, hạ 
tầng quá tải 
Hạn chế về chuyên môn (chưa có chuyên gia 
trong một số lĩnh vực kĩ thuật đặc thù...)
Nhận thức của hệ thống bộ ban ngành về các 
vấn đề sinh thái (nhất là kiểu 2) hạn chế
Các động thái của chính phủ còn đang ở giai 
đoạn sơ kỳ chủ yếu là hội thảo, chưa đẩy sâu 
và tác động nhiều vào quá trình ra chính sách

Toàn cầu hóa, cạnh tranh khu vực/quốc tế 
tăng  
Nguồn lao động giá rẻ không còn là lợi thế 
lớn 
“Chảy máu chất xám” ra nước ngoài 
Một số nguồn vốn quốc tế hạn hẹp dần 
(VD: vốn ODA, vốn FDI…), vốn bị 
thoái…
Có đầu tư trang thiết bị hiện đại nhưng 
chưa đi vào thực tế sử dụng thực chất (do 
khâu đào tạo cán bộ sử dụng chưa theo kịp) 
mà mang tính “trang trí”, dẫn tới lãng phí, 
trang thiết bị hỏng hóc sẽ biến thành phế 
thải điện tử. 

Qua phân tích, ta có thể thấy nguồn nhân lực tương đối trẻ và năng động cùng các cơ hội 
hợp tác, chuyển giao công nghệ quốc tế ở Việt Nam là rất lớn. Song điều bất lợi là dân số đang 
dần bị già hóa và nhân công ngày một tăng. Yếu tố quyết định, chìa khóa tới thành công trong 
bối cảnh mới nằm ở đổi mới căn bản tư duy, cải tổ hệ thống thể chế, chính sách (như một “Đổi 
mới 2”), trong đó yếu tố con người luôn là sống còn. 

Khởi động trong thập niên gần đây và nhanh chóng lan đến Việt Nam, cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 đã và đang tạo ra những tiến bộ vượt bậc với Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn 
(Big Data), trí tuệ thông minh (AI), truy cập dữ liệu thời gian thực và hệ thống không gian ảo 
(Cyber) tiên tiến. Và cuộc cách mạng này lại được tác động bởi cú hích cực mạnh của Covid-19. 
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Trong vô vàn những điều tiêu cực mà đại dịch đem đến, nó cũng đem lại những đổi thay 
tích cực. Đại dịch làm tăng tốc cuộc cách mạng 4.0, với bối cảnh giãn cách xã hội, con người bị 
giam chân nhiều hơn trong nhà nên nhiều sinh hoạt, giao tiếp, làm ăn, mua sắm, giáo dục, giải 
trí… đều được đẩy lên mạng. Các công nghệ mạng và các ứng dụng được phát triển vượt bậc, 
tạo ra trật tự công bằng mới cho thế giới do cơ hội tiếp cận trở nên bình đẳng hơn giữa các khu 
vực, các nước, hoặc giữa đô thị và nông thôn. Đại dịch cũng giúp giảm giao thông đi lại và các 
hoạt động công nghiệp độc hại, qua đó giảm khí thải nhà kính và cải thiện chất lượng không 
khí toàn cầu. 

Cách mạng 4.0 và Covid-19 đang tạo ra cơ hội vô tiền khoáng hậu để ta tư duy lại và thay 
đổi triết lý và chiến lược quy hoạch: tăng làm việc từ nhà và từ xa, thu gọn văn phòng, đẩy mạnh 
thương mại điện tử, tăng cường cây xanh, mở rộng không gian công cộng, không gian di chuyển 
và vận động, giảm khoảng cách phát triển giữa đô thị và nông thôn.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, đạp xe và đi bộ là hữu ích cho cả giãn cách xã hội và đáp ứng 
yêu cầu tối thiểu cho vận động hàng ngày. Nhiều đường phố cũng đang được thiết kế lại để hỗ 
trợ đỗ xe giao hàng khi mua đồ trực tuyến. Nhu cầu đang gia tăng với các công viên quy mô 
nhỏ để người dân nghỉ ngơi thư giãn, tránh ồn ào, căng thẳng. Các khu vườn cộng đồng cũng 
góp phần thay thế cho các công viên công cộng.

Nhìn ở góc độ nói trên, Việt Nam đang đứng trước các cơ hội cải tổ tốt, và thực tế là đã 
bắt đầu có nhiều chuyển biến tích cực. Thí dụ, ở các thành phố lớn, số lượng đường đạp xe và 
các tuyến có thể chạy bộ đã tăng lên, qua đó phong trào đạp xe và chạy bộ tăng mạnh. Nhiều 
công viên được cải tạo và tích hợp thêm các tiện ích luyện tập thể thao. Những cải cách liên 
quan đến chuyển đổi số cũng diễn ra rất mạnh, và Việt Nam thực sự có nhiều cơ hội, khi là một 
trong những nước có tốc độ phát triển internet rất nhanh với gần 80% dân số sử dụng internet, 
và khoảng 95% người dân dùng sử dụng internet hàng ngày. 

Về vấn đề chiến lược và mô hình phát triển đô thị cho các thành phố lớn và vừa, chúng ta 
cần thúc đẩy các khu đô thị vệ tinh cỡ vừa cũng như khu vực ven đô, nơi dễ có điều kiện phát 
triển mới để có chất lượng sống tốt và hài hòa hơn nhằm giãn dân, giảm tải nội đô. Quy hoạch 
tổng thể tốt có thể giúp chúng không cạnh tranh lẫn nhau mà bổ sung cho nhau. Khu vực ven đô 
(nhất là tầm khoảng cách trên dưới 15km từ lõi trung tâm) có vị trí vô cùng chiến lược do không 
quá xa và đắt như nội đô, không nên tập trung xây “rừng” tháp chung cư như hiện nay. Tác giả 
và các đồng nghiệp Nhật đã từng đề xuất phát triển các khu ven đô sinh thái, thông minh, cao 
vừa tầng cho các đô thị lớn ở Việt Nam (hình 5). Do tất cả các chức năng cơ bản như ở, làm việc, 
học tập, vui chơi, gắn kết cộng đồng đều có trong nội khu, cộng thêm hạ tầng mạng tiên tiến, 
các khu ven đô này sẽ vô cùng hấp dẫn và đáng sống, giúp giãn dân và giảm tải cho thành phố.

Tóm lại, nhìn từ góc độ chủ đề chính là việc phát triển các khu đô thị sinh thái và thông 
minh, chúng ta có thể học hỏi nhiều nước tiên tiến trên thế giới và khu vực châu Á (trong đó có 
Nhật Bản). Trước hết là sinh thái theo kiểu 1 với việc đưa ra các quy chế về bảo tồn mảng xanh 
và mặt nước. Trong trường hợp phải chặt hạ cây xanh thì cần có pháp chế về trồng bù tương 
đương trong khuôn viên hoặc trên mái, trên các hiên trời của công trình mới (Thí dụ, Nhật Bản 
và Singapore đều áp dụng điều này). Quan trọng không kém là sinh thái kiểu 2 thông qua việc 
xúc tiến xây dựng các nhà máy điện rác, các KCN sinh thái và đô thị công nghiệp sinh thái, các 
công trình hạ tầng xanh, giao thông xanh, đẩy mạnh năng lượng tái tạo dưới mọi loại hình có thể 
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như quang điện, phong điện, hydrogen, sinh khối, năng lượng đại dương, vv. Một số thành phố 
chiến lược cần nghiên cứu phát triển các ngành công nghiệp không khói mới có hiệu quả kinh 
tế cao và phù hợp với địa phương như công nghệ sinh học, nông nghiệp chất lượng cao, công 
nghiệp môi trường, R&D (Nghiên cứu và Sản xuất), công nghiệp sáng tạo (Creative Industry)...
Đề án xây dựng Thành phố mới Thủ Đức ở TP HCM theo hướng đổi mới sáng tạo và thông 
minh là một bước khởi đầu đáng mừng.

Hình 5. Mô hình khu ven đô sinh thái, nén tất cả trong 1 thời đại 4.0 và hậu Covid cho các 
thành phố lớn ở Việt Nam (do tác giả cùng các đồng nghiệp Nhật đề xuất vào năm 2019)

Nguồn: Tác giả

5. Kết luận và kiến nghị 

Thông qua những phân tích đa dạng, đa chiều, chúng ta có thể thấy tiềm năng và cơ hội 
cho Việt Nam về PTĐT nói chung và phát triển đô thị sinh thái và thông minh theo hướng bền 
vững nói riêng là lớn. Song chúng ta cũng cần vượt qua những thách thức và rào cản không nhỏ, 
tìm ra những hướng đi có tính chiến lược, khôn ngoan, thực tế và khả thi theo một lộ trình hợp 
lý, toàn diện và có tính hệ thống. 

Tầm nhìn ở đây sẽ là vừa đột phá (với trọng tâm là mũi nhọn “thông minh”), vừa bền 
vững (với trọng tâm là mũi nhọn “sinh thái”). Theo đánh giá và dự đoán của chúng tôi, mũi 
nhọn “thông minh” sẽ được triển khai, phổ cập tương đối dễ và nhanh, vì nó chủ yếu dựa vào 
các công nghệ, thiết bị thông minh có tầm ứng dụng rộng rãi toàn cầu (universal), ít phụ thuộc 
bối cảnh địa phương. Do đó, chỉ trong vòng một hai thập niên tới, hầu hết các đô thị chủ chốt 
của các nước đã phát triển cũng như đang phát triển nhanh (trong đó có Việt Nam) sẽ trờ thành 
đô thị thông minh cả. Tuy nhiên, mũi nhọn “sinh thái” theo hướng bền vững (nhất là kiểu 2) sẽ 
đòi hỏi “trường kỳ kháng chiến” hơn do tính phức tạp, phụ thuộc nhiều bối cảnh địa phương, 
địa điểm, khó khớp nối các bên liên quan và khó thực thi hơn, nhưng lại có tính sống còn nhất 
cho phát triển bền vững.
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 Hình 6. Sơ đồ kiến nghị về chiến lược PTĐT đột phá và bền vững tại Việt Nam trong 
thời kỳ mới

Các chiến lược và hành động đề xuất được chia thành 6 mảng chủ đạo và sắp xếp theo 
chuỗi quay vòng: (1) xây dựng hệ thống R&D (nghiên cứu và phát triển); (2) xây dựng chiến 
lược quốc gia; (3) xây dựng hệ thống chính sách; (4) xây dựng cơ chế tài chính; (5) xác định 
phương châm triển khai; (6) Lựa chọn mô hình ưu tiên; rồi quay trở lại (1) với mức độ hoàn 
thiện hơn. Hình 6 mô tả sơ đồ hệ thống kiến nghị này với những chiến lược và hành động cụ thể. 

Thành quả đáng ghi nhận của gần bốn thập kỷ PTĐT mạnh mẽ kể từ sau Đổi Mới và đứng 
trước những biến động và vận hội lớn trên phạm vi toàn cầu và khu vực, lại trên đà phát triển vũ 
bão của con sóng “4.0” đem lại cho chúng ta nhiều cảm hứng và hi vọng. Nếu xây dựng được 
những tư duy chiến lược, định hướng táo bạo, lộ trình phù hợp và khả thi, đội ngũ đa ngành có tâm 
và có tầm, mạng lưới liên kết trong và ngoài nước mạnh, các kênh tài chính đa dạng và mềm dẻo, 
đầu tư hiệu quả cao và phân vai trò, thế mạnh mỗi vùng miền rõ ràng, chúng ta có thể vượt qua 
nhiều thách thức để phát triển nhanh, mạnh và bền vững. Đi chậm lại chút để suy ngẫm, cải tổ và 
tái thích ứng với tình hình và cơ hội mới, chúng ta cùng hy vọng có thể “bẻ lái” tư duy quy hoạch 
PTĐT Việt Nam theo hướng xanh, sinh thái, thông minh và bền vững hơn, nhưng cũng không kém 
phần hấp dẫn và đáng sống hơn, có sức cạnh tranh sánh tầm khu vực và quốc tế.  

(*) Tiến sĩ, kiến trúc sư, chuyên gia quy hoạch và nghiên cứu đô thị công tác nhiều năm 
tại Nhật Bản (hiện nay), Singapore và Việt Nam. Email liên hệ: kien-to@ej-hds.co.jp hoặc 
tokien@ueh.edu.vn
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Các quan điểm được trình bày trong ấn phẩm này là của các tác giả 
và không phản ánh quan điểm chính thức của Ban tỏ chức Hội thảo
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