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Bối cảnh 
 
Những câu hỏi ‘tại sao’? 
 
Không gian công cộng và lợi ích công cộng 
 
Những vấn đề đàm luận 

Nội dung   
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Mặt nước 



Đường phố 



Không gian xanh 

Thủ Lệ 

Tuổi trẻ 

Kim Đồng 



  

 

Tại sao lại là không gian công cộng? 

Không gian công cộng là kết quả của chuỗi các 
hành động quản lý đô thị/nông thôn 

Sự thay đổi trong không gian công cộng cũng 
phản ánh những thay đổi trong quản lý công 

Muốn thay đổi không gian công cộng tốt hơn 
phải thay đổi cả hệ thống quản lý công? 

Không gian công cộng là thước đo thành 
công trong đổi mới quản lý công 



  

 

Tại sao? 

…Đất do nhà nước sở hữu 
nhưng chúng ta thiếu không 

gian công cộng như vậy? 

.. Nhà nước quản lý chặt chẽ 
nhưng lại để các chủ đầu tư 

chia, chuyển đổi mục đích trái 
phép đất công cộng? 

…nhiều quốc gia có sở hữu đất 
tư nhân, nhà đầu tư tư nhân 
nhưng không gian công cộng 
của họ vẫn được bảo vệ tốt? 

….Cha ông ta gìn giữ tốt những 
giá trị cộng đồng và không gian 
làng xã cho đến tận gần đây? 



Không gian công cộng 

Nơi không hạn chế 
công chúng tiếp cận 

Nơi Nhà nước thấy 
mình có trách nhiệm 

Nơi các giá trị cộng 
đồng và xã hội được 

chia sẻ 

Nơi không phải riêng 
tư cá nhân tự định 

đoạt 

Dưới giác độ 
thể chế 

Nơi lợi ích công 
cộng gắn liền 
với sự tồn tại 

của không gian 



Sự đa dạng trong các loại hình không gian 

• Siêu thị 
• Trung tâm dịch 

vụ 
• Khu giải trí 

• Cửa hàng nhỏ 
• Vườn riêng được 

nhìn từ bên 
ngoài 

• Sân chơi cộng 
đồng 

• Nhà văn hóa cụm 
dân cư 

• Vườn hoa tiểu khu 
• Hành lang chung 

cư 

• Công viên trung 
tâm 

• Công trình công 
cộng lớn 

• Đường phố 
Thuần 

công cộng 
đô thị 

Cộng đồng 
trong cộng 

đồng 

Công cộng 
doanh 
nghiệp 

Tư nhân 
có tiếp xúc 
công cộng 



Lợi ích công cộng 

Nhà 
nước 

Cộng 
đồng 

Cá 
nhân 

Doanh 
nghiệp 

Không gian công cộng 

Tìm thấy 
lợi ích gì 
trong bảo 
vệ và gìn 
giữ những 
giá trị của 
không gian 
công cộng? 



Một số đặc điểm 

Thay đổi nhanh, yêu 
cầu lớn 

Lợi ích không trực 
tiếp, bất đối xứng 

Không thể phân chia 
rành mạch 

Tính vô chủ, khó quản 
lý của không gian 

công cộng 

Quản lý không 
gian công cộng 



Ba trụ cột của việc bảo vệ khu vực công 

•Có các chủ thể bảo 
vệ - có lợi ích cụ thể Chủ thể 

•Có công cụ/cơ chế - 
điều kiện để bảo vệ 

Công cụ, 
điều kiện 

•Thực tế có lợi ích và 
giá trị khi bảo vệ Thực tế 



Nếu đây là những chiến lược 

Tập trung vào những khu vực quan trọng 

Giao lại những khu vực có thể cho khu vực khác 

Quản lý sự thay đổi hay cải tạo chủ động 

Giám sát trách nhiệm của bên trao quyền 

Sức mạnh quyền lực ‘thứ tư’ 

Cân bằng lợi ích 



Những chủ đề thảo luận 

1. Có phải sự rút lui của Nhà nước đã thiếu đi sự 
chuẩn bị để thay thế? 

2. Cần thay đổi gì để nâng cao trách nhiệm trong 
quản lý khu vực công? 

3. Làm thế nào để cộng đồng tập hợp khi lợi ích 
phân tán? 

4. Hệ thống khuyến khích và giám sát có khiếm 
khuyết ở chỗ nào? 

5. Có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm quốc tế để không 
gian công cộng ‘có chủ’? 



Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi! 

dothinongthon@gmail.com  
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