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Sản PHẩm của giao tHông Và HìnH tHức ĐịnH cư KinH tế nHất

nếu ở tầm vĩ mô, quy mô dân số đô thị phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp thì đối với 
từng thành phố, quy mô của chúng phụ thuộc rất nhiều vào năng lực giao thông của 
toàn đô thị và của từng cá nhân. các thành phố thời kì tiền công nghiệp tại phương tây 
đều có quy mô nhỏ gắn liền với phương thức giao thông chủ yếu là đi bộ và đi ngựa. tàu 
điện và xe lửa đã giúp mở rộng rất nhiều các đô thị thời kì công nghiệp hóa vào thế kỉ 
XiX, đầu thế kỉ XX. Và cuối cùng xe hơi, phương tiện giao thông cá nhân đầu tiên có ảnh 
hưởng tới hình thái đô thị, đã làm thay đổi hoàn toàn định nghĩa về đô thị tại phương tây: 
mật độ thấp hơn và phân tán bất quy tắc hơn. ở Việt nam, nơi mà hạ tầng giao thông 
và giao thông công cộng thấp kém và được phát triển sau sự bùng nổ của giao thông 
cá nhân, nơi mà phương tiện giao thông chủ yếu trong đô thị là xe máy thì việc mở rộng 
các thành phố, giãn dân và giảm mật độ nội đô gặp nhiều khó khăn là điều dễ hiểu. giao 
thông chính là một lý do cơ bản để con người lựa chọn sống trong môi trường mật độ 
cao của đô thị: đô thị là nơi con người sống tập trung để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ 
với chi phí giao thông thấp nhất. Đô thị chính là hình thức định cư kinh tế nhất. thường 
thì quy mô đô thị càng lớn thì nền kinh tế càng ổn định và triển vọng phát triển càng lớn 

Đô tHị Và Quy HoạcH Đô tHị: 

nHững Bài toán KinH tế
Để giải Quyết nHững 
Vấn Đề Đô tHị tại Việt 

nam Hiện nay, có lẽ 
cHúng ta cần Hiểu 

rõ Hơn Về Đô tHị, cần 
có Sự nHìn nHận Và 

tiếP cận KHácH Quan 
Hơn Về Quy HoạcH Đô 

tHị Và tại Sao cHínH 
cHúng ta Đã lựa cHọn 

Đô tHị nHư là một 
HìnH tHức ĐịnH cư 

PHổ Biến.
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do càng ít phụ thuộc vào lực lượng 
sản xuất bên ngoài và có sự đa dạng 
về dịch vụ và sản xuất. cũng giống 
như nhiều quốc gia khác trên thế giới, 
tại Việt nam, Hà nội và thành phố 
Hồ chí minh là hai đô thị dẫn đầu về 
tốc độ tăng trưởng kinh tế và quy mô 
dân số. Điều này được lí giải thông 
qua mô hình tính kinh tế của quy mô 
(economies of scale): sự giảm chi phí 
sản xuất khi gia tăng sản lượng và quy 
mô sản xuất. tuy nhiên, tới một quy 
mô nào đó thì tính hiệu quả lại bắt 
đầu giảm. một đô thị quá lớn sẽ phát 
sinh những vấn đề về ô nhiễm môi 
trường, tắc nghẽn giao thông, bệnh 
dịch,… và làm giảm tính hiệu quả 
kinh tế và chất lượng cuộc sống. Điều 
này lí giải tại sao ở nhiều quốc gia phát 
triển, các thành phố quy mô trung 
bình (khoảng 1 triệu dân) thường đạt 
được môi trường sống tốt nhất. trong 
thực tế, các chi phí phát sinh do quy 
mô quá lớn của một đô thị thường 
là các chi phí xã hội (social costs) vốn 
khó đánh giá theo giá trị thị trường và 
khó được nhận thức cụ thể bởi người 

dân như thiệt hại do ô nhiễm hay tắc 
đường.

Quy HoạcH Đô tHị Và nHững lối 
mòn

ở Việt nam, khái niệm quy hoạch 
đô thị thực chất là khái niệm về Quy 
hoạch xây dựng đô thị. Đây  là việc tổ 
chức hoặc định hướng tổ chức không 
gian vùng, không gian đô thị và điểm 
dân cư, hệ thống công trình hạ tầng 
kĩ thuật, hạ tầng xã hội, tạo lập môi 
trường sống thích hợp cho người dân 
sống tại các vùng lãnh thổ. nó cùng 
là việc làm nhằm đảm bảo kết hợp 
hài hòa giữa lợi ích quốc gia và lợi ích 
cộng đồng, đáp ứng được các mục 
tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc 
phòng, an ninh và bảo vệ môi trường 
(theo Quy chuẩn xây dựng Việt nam, 
phần về quy hoạch xây dựng do Bộ 
Xây dựng ban hành).

cách hiểu này, theo giáo sư trương 
Quang thao trong cuốn “Đô thị học – 
những khái niệm mở đầu”, nhà xuất 
bản Xây dựng, 2003, được “di truyền” 

từ cách hiểu của các nhà quy hoạch 
đô thị Xô Viết. tuy nhiên, sau khi liên 
Xô sụp đổ và nước nga chuyển sang 
cơ chế thị trường thì các yếu tố “kế 
hoạch” của xây dựng và cải tạo đô thị 
được trả lại cho quy hoạch. Do vậy, 
công tác quy hoạch đô thị được gọi 
bằng thuật ngữ gradoxtroitelnoye 
planirovanie (urban planning), còn 
planirovka được sử dụng với nghĩa 
hẹp hơn là quy hoạch vật thể (Physical 
planning). 

ở nước ta, cách tiếp cận của quy 
hoạch Xô Viết ở nhiều góc độ lại là 
sự củng cố phương pháp quy hoạch 
thiên về kiến trúc do người Pháp 
để lại: nhấn mạnh các thiết kế chính 
thống, nghiêm túc, xác định hình thái 
và diện mạo lâu dài và ổn định cho 
đô thị. Phương pháp này có thể dễ 
dàng thực thi trong điều kiện kinh tế 
kế hoạch tập trung, khi mà nhà nước 
là chủ đầu tư, là đơn vị thi công, là cơ 
quan phân phối nhà,… tuy nhiên, 
trong bối cảnh kinh tế thị trường, khi 
các bản quy hoạch được lập dựa trên 

45                 Số 235 - 2010



1000 năm tHăng long - Hà nội

phương pháp này được thông 
qua và áp dụng thì chúng rất 
thụ động, không đáp ứng được 
những biến đổi liên tục của thị 
trường bất động sản, nhất là tại 
các thành phố phát triển nhanh 
như Hà nội và thành phố 
Hồ chí minh.

nhìn lại tiến trình phát triển 
của lịch sử quy hoạch đô thị, xu 
hướng quy hoạch ở phương tây 
trong thời gian đầu cũng mang 
nặng tính thiết kế xây dựng. tuy 
nhiên, đến khoảng những năm 1960, 
trước những đòi hỏi ngày càng phức 
tạp và đa dạng của phát triển đô thị 
khiến cho ngành quy hoạch tách rời 
kiến trúc và tiến lại gần khoa học xã 
hội.  Sản phẩm của quy hoạch đô thị 
trở thành những bản đồ hoặc sơ đồ 
định hướng và những kèm theo đó 
là những thuyết minh thay vì đưa ra 
những bản vẽ thiết kế cụ thể chi tiết 
nhưng không có tính  thực tiễn cao.

tuy nhiên, bất chấp những thay đổi 
trong nền quy hoạch phương tây và 
cả tại nga, quy hoạch Việt nam vẫn 
còn chịu ảnh hưởng rất nhiều của 
các nhà quy hoạch Xô Viết và vẫn đi 
theo các phương pháp lỗi thời. các 
bản quy hoạch đô thị ít nghiên cứu 
về hiện trạng và hạn chế về khả năng 
dự báo tương lai. ngoài ra, phương 
pháp quy hoạch hiện nay tách rời các 
lĩnh vực chuyên môn vốn gắn kết với 
nhau như quy hoạch giao thông và 

quy hoạch sử dụng đất là một 
hiện tượng điển hình. Việc dự 
báo lưu lượng giao thông để 
từ đó đưa ra quy mô hệ thống 
giao thông phù hợp chưa được 
coi trọng, đó là nguyên nhân cơ 
bản dẫn đến hàng loạt nguyên 
nhân khác làm cho tình trạng 
giao thông ở nhiều thành phố 
lớn của nước ta yếu kém như 
hiện nay. tiếp theo đó là sự 
quản lý không minh bạch và 
còn nhiều yếu kém của bộ máy 

chính quyền, đô thị phát triển tràn 
lan không kiểm soát, đất nông nghiệp 
liên tục bị chuyển đổi nhằm mục đích 
chiếm dụng đất trong khi chủ đầu tư 
không có năng lực tài chính để thực 
hiện dự án.

chúng ta đều đồng ý rằng quy hoạch 
là một ngành khoa học dự báo, hoạch 
định sự phát triển, tạo cơ sở để các dự 
án cụ thể đi vào thực tiễn thế nhưng 
phương pháp thực hành và đào tạo 
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của chúng ta đều quá nặng thể hiện 
mà thiếu hẳn những phân tích chính 
sách, xã hội và kinh tế. một ví dụ điển 
hình về ngành đào tạo quy hoạch 
ở nước ta hiện nay, thay vì rèn luyện 
những môn học cần thiết như toán 
thống kê, kinh tế học, xã hội học, chính 
sách công,…hướng duy nhất mà sinh 
viên được tiếp cận chủ yếu là “vẽ” đồ 
án thiết kế với đề bài có sẵn, nhưng 
lại thiếu tính khoa học và định hướng. 
chúng ta giành nhiều thời gian vào 
học cách thể hiện bản vẽ, trong khi 
những công cụ quan trọng và gần 
như là bắt buộc trong quy hoạch hiện 
đại là excel hay giS và công nghệ viễn 
thám (remote sensing) thì sinh viên 
hầu như chưa có khái niệm.

Quy hoạch cũng nhằm định hướng 
và kích thích đầu tư vào lĩnh vực cơ sở 
hạ tầng và dịch vụ công cộng. chức 
năng kiến trúc chỉ là một chức năng 
vật thể trong cả quá trình thực hiện 
quy hoạch đa chức năng với sự tham 

gia của nhiều ngành chuyên môn. 
các chức năng phi vật thể (phát triển 
kinh tế – xã hội) mới là linh hồn quyết 
định chiều hướng phát triển của cả đô 
thị. các chỉ tiêu quy hoạch cần phản 
ánh thực tế đời sống và phù hợp 
hơn với từng quy mô quy hoạch. tựu 
chung lại, ngành quy hoạch cần thay 
đổi cách tiếp cận từ vật thể sang cách 
tiếp cận tổng hợp và cách tiếp cận hệ 
thống. Đối với quy hoạch, nhất là quy 
hoạch có quy mô toàn đô thị hoặc 
toàn vùng, mối bận tâm của nhà quy 
hoạch không thể chỉ là mỗi công trình 
cụ thể mà là mối liên hệ không gian 
giữa chúng.

các nhà quy hoạch phải là những 
người có tầm nhìn, hiểu cơ chế, có khả 
năng đề xuất chính sách và xây dựng 
tiến trình đầu tư để thực tế hóa các ý 
tưởng quy hoạch. còn nếu các nhà 
quy hoạch chỉ là những thợ vẽ chỉ giới 
đỏ, những thợ tô màu sử dụng đất, 
thì “tình trạng thiếu tầm nhìn trong 

quy hoạch” (nguyên thủ tướng Phan 
Văn Khải), tình trạng “hầu hết các quy 
hoạch làm rất kĩ nhưng đều cất vào tủ, 
dùng để quản lí cũng không được mà 
để xây dựng cũng không xong”, như 
lời cựu chủ tịch uBnD Hà nội, sẽ còn 
tiếp diễn.

Bối cảnh kinh tế, xã hội quốc gia chính 
là cơ sở để thực hành và đào tạo quy 
hoạch. Không ai có thể thay thế các 
nhà quy hoạch Việt nam trong việc 
tạo dựng không gian sống cho người 
Việt nam. nếu các nhà quy hoạch và 
đào tạo quy hoạch chúng ta không 
thể tự rũ bỏ lớp áo tư duy cũ kĩ và 
cởi mở với những phương pháp tiếp 
cận hiện đại, để đáp ứng công cuộc 
xây dựng đô thị trong một nền kinh 
tế phát triển nhanh, thì chúng ta sẽ 
tự trở thành một lực cản cho sự phát 
triển đô thị.

                        KtS. nguyễn Đỗ Dũng 
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