
QUy hoạch nội ĐịA: 

Lúng Túng nhƯ gà Mắc Tóc

ThỜi giAn gần ĐÂy, 
chúng TA vẪn ThƯỜng 
Thấy những cUộc Thảo 
LUẬn Sôi nỔi về Sự khÁc 
BiệT giữA TƯ vấn “nội” và 
Từ vấn “ngoại” và nóng 
hơn Là Tại SAo “nội” vẪn 
ThUA “ngoại” ngAy Trên 
SÂn nhà. Để Lý giải Phần 
nào cÂU hỏi Trên, Xin 
ĐƯợc nêU MộT Số ý kiến 
nhƯ SAU:

những vƯớng Mắc khó vƯợT QUA

Trước hết, nhìn bề ngoài, sự yếu kém của các công ty nội địa trong lĩnh vực quy hoạch 
cũng giống như sự yếu kém của chúng ta trong nhiều lĩnh vực khác: chúng ta không có 
nhân lực giỏi, không có công nghệ tốt, không có nhiều kinh nghiệm thị trường và có 
ngân sách eo hẹp,v.v… Thêm nữa, các công ty tư vấn quốc tế đến việt nam từ những 
quốc gia phát triển nên họ có kinh nghiệm trong việc kiến tạo những khu đô thị có chất 
lượng cuộc sống cao mà các chủ đầu tư cũng như khách hàng của những chủ đầu tư này 
mong muốn tại việt nam.

ngược lại, sự có mặt của các công ty tư vấn quốc tế trên thị trường việt nam là cơ hội 
cho các công ty và các nhà quy hoạch học hỏi, hợp tác và cạnh tranh. Thuận lợi lớn của 
lĩnh vực tư vấn thiết kế là hầu hết các công ty quốc tế dù có quy mô và năng lực lớn đến 
đâu khi đến việt nam cũng cần có đối tác địa phương để cùng thực hiện các dự án. Do 
đó, đứng ở vị trí “không có gì để mất” cùng với am hiểu địa phương và cơ hội dồi dào 
làm việc trong một đất nước đang bùng nổ đô thị hóa, các nhà quy hoạch và các công ty 
tư vấn việt nam có rất nhiều cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hẹp khoảng 
cách với các đồng nghiệp ngoại quốc.

ở một góc độ khác, vai trò của các công ty tư vấn quốc tế tại việt nam rất giới hạn trong 
lĩnh vực quy hoạch do những đặc trưng của nghề cũng như của thị trường việt nam. 
Trong một số dự án, tư vấn “ngoại” thường chỉ đảm nhận vai trò ở bước làm thiết kế 
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và giao phần triển khai kỹ thuật cho các 
công ty tư vấn địa phương với sự giám 
sát không đáng kể. Điều này ảnh hưởng 
đến sản phẩm cuối cùng rất lớn bởi đối 
với một đô thị, chất lượng thiết kế được 
người dân cảm nhận qua những chi tiết 
hạ tầng trên đường phố, kiến trúc các 
công trình thông qua quản lý xây dựng 
và thiết kế cảnh quan. Trong một dự án 
khu đô thị có quy mô 1000ha do một 
trung tâm thiết kế của một trường đại 
học ngoại quốc danh tiếng thực hiện, 
phương án được đề xuất mặc dù rất 
hợp lý nhưng chỉ dừng bước concept. 
Đến bước triển khai chi tiết, công ty tư 
vấn “nội” chỉ làm một việc duy nhất là 
“AutocAD” bản vẽ concept và không 
hề phát triển thêm dẫn đến việc rất 
nhiều ô phố có chiều dài lên tới 300, 
400m, các con đường trục chính 9, 10 
làn xe không hề có làn rẽ, dải trồng cỏ 
dọc theo vỉa hè không có điểm ngắt 
quãng để xe ra vào công trình, v.v…. 
nực cười hơn là bởi trong thiết kế có 
quy định mặt tiền công trình phải xây 
dựng trùng 80% đường chỉ giới xây 
dựng nên có những công trình khi thiết 
kế kiến trúc buộc phải có mặt tiền dài 
xấp xỉ 300 m.

chất lượng các đồ án quy hoạch cũng 
như trách nhiệm của một số công ty 
tư vấn quốc tế tại việt nam vẫn là một 
dấu hỏi lớn. Một người bạn là một quy 
hoạch sư cao cấp của một công ty tư 
vấn “ngoại” đang làm mưa làm gió tại 
thị trường việt nam chia sẻ: “chúng tôi 
đến việt nam để kiếm tiền chứ không 
phải tạo ra sự thay đổi, chúng tôi biết 
nhiều vấn đề kỹ thuật trong các phương 
án còn chưa tốt nhưng biết làm sao 
được khi khách hàng ở việt nam chỉ có 
thể trả một mức phí thấp và chỉ quan 
tâm đến độ “hoành tráng” của thiết kế 
hơn là tính thực tế của chúng”. Tôi hỏi 
anh có đánh giá cao một công ty tư vấn 
nào trong nước không và tiêu chí lựa 
chọn đối tác địa phương là gì, anh cho 
biết:”không, chúng tôi làm với bất cứ 
công ty nào mang đến dự án cho chúng 
tôi và khi lựa chọn đối tác thường chỉ 
quan tâm đến khả năng phê duyệt quy 
hoạch của họ”. Độc giả có thể bị sốc khi 
đọc được lời chia sẻ như vậy nhưng có 
lẽ phải trách mình trước khi trách người. 

Trong một thị trường còn sơ khai, nạn 
tham nhũng, mua bán giải thưởng và 
đưa tiền hoa hồng dự án còn diễn ra 
phổ biến thì những công ty sẵn sàng 
“đi cửa sau” và có ít lương tâm nghề 
nghiệp lại có nhiều cơ hội thành công 
hơn.

những Đề XUấT ĐÁng SUy ngẪM

Tham gia vào một số dự án trong nước, 
tôi nhận thấy hồ sơ quy hoạch do nhiều 
đơn vị tư vấn lớn của nhà nước và tư 
nhân đều thực hiện rất cẩu thả: số liệu 
trong bản vẽ và thuyết minh không 
trùng khớp, bảng tính toán không 
chính xác, v.v… Một căn bệnh phổ biến 
nữa là khâu nghiên cứu hiện trạng bị 
coi nhẹ. Trong hơn 1 năm làm việc, bản 
thân chúng tôi đã tiếp nhận không dưới 
3 dự án để thiết kế lại do các phương án 
trước đó, dù được thực hiện bởi những 
công ty tư vấn tên tuổi trong nước, 
không thể triển khai xây dựng do thiết 
kế không bám sát địa hình đồi dốc, dẫn 
đến chi phí san nền quá lớn. hay trong 
quy hoạch một thành phố mới tại phía 
nam đã được Thủ tướng phê duyệt, một 
số con đường giao thông huyết mạch 
khang trang hiện hữu hoàn toàn biến 
mất khỏi các bản vẽ và hoa gió trong 
các bản vẽ không chính xác dẫn đến sai 
lầm trong bố trí khu công nghiệp nặng 
ở đầu gió.

hầu hết trong các thiết kế quy hoạch 
do các công ty “nội” thực hiện, tình 
trạng bố trí công trình trên đất sông 
hồ hiện hữu rồi lại đào sông hồ mới để 
tạo cảnh quan ngay bên cạnh diễn ra 
rất phổ biến. việc cải tạo môi trường là 
cần thiết nhưng việc biến đổi hoàn toàn 
hiện trạng sẽ gia tăng chi phí xây dựng 
đối với một nền kinh tế còn nghèo nàn 
và gây hậu quả lớn về môi trường như 
hủy hoại hệ sinh thái và thu hẹp diện 
tích thoát nước tự nhiên.

các công ty tư vấn “nội” dù nhỏ đều 
thường có một đội ngũ nhân viên đa 
ngành từ kiến trúc tới giao thông, thoát 
nước, v.v… Lợi ích của việc này là các 
công ty có thể ôm trọn gói một dự án và 
có thêm thu nhập. Tuy nhiên, mặt trái là 
nhân lực trong từng bộ phận quá ít ỏi, 
thậm chí chỉ 1 người trong một bộ môn, 
nên không thể kiểm tra chéo và không 

có điều kiện nâng cao trình độ chuyên 
môn. Bản thân tôi đã chứng kiến một 
dự án đô thị trọng điểm của quốc gia, 
quy mô dân số lên tới hàng trăm ngàn 
người, được giao trọn gói cho một đơn 
vị tư vấn thực hiện từ quy hoạch xây 
dựng đến hạ tầng kỹ thuật mặc dù đơn 
vị có rất ít kỹ sự hạ tầng như trong lĩnh 
vực cấp thoát nước là một kỹ sư duy 
nhất mới tốt nghiệp đại học 1 năm và 
ông giám đốc chủ trì là một kiến trúc sư 
có ít am hiểu về kỹ thuật.

ở một khía cạnh khác, mặc dù hầu hết 
các công ty tư vấn “nội” là đa ngành 
thì sự hợp tác giữa các lĩnh vực chuyên 
môn vẫn rất hạn chế. các kiến trúc sư 
thường đóng vai trò chủ đạo còn các 
kỹ sư chỉ làm công việc của mình sau 
khi nhận được phương án thiết kế hoàn 
thiện từ kiến trúc sư thay vì tham gia 
ngay từ bước ban đầu của quá trình đề 
xuất ý tưởng. Đây cũng chính là lý do vì 
sao chất lượng thiết kế của tư vấn “nội” 
còn yếu kém và chưa giải quyết được 
nhu cầu của cuộc sống.

Trả LỜi những cÂU hỏi cỦA cUộc Sống

hội quy hoạch hoa kỳ định nghĩa qui 

38 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội



khoA học &  PhÁT Triển

hoạch “là một lĩnh vực chuyên môn 
luôn biến đổi và có tính mục đích nhằm 
nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc 
của con người và các cộng đồng bằng 
việc tạo ra không gian sống thuận tiện, 
bình đẳng, tốt cho sức khỏe, hiệu quả 
và hấp dẫn cho các thế hệ hôm nay và 
mai sau”. như vậy, quy hoạch là nhằm 
tạo ra những đô thị sống tốt và nếu có 
thể được, những đô thị đẹp. Tuy nhiên 
một điều dễ nhận ra là các nhà quy 
hoạch, vốn chủ yếu có nền tảng là lĩnh 
vực kiến trúc, dễ sa đà vào hình thức của 
tác phẩm của họ hơn là tính hợp lý, khả 
năng vận hành trong hiện tại và tương 
lai cũng như triết lý và mô hình tổ chức 
xã hội đằng sau mỗi ý đồ quy hoạch. 
Trong hầu hết các dự án phát triển 
khu đô thị nổi bật từ Bắc chí nam mà 
tôi có dịp thăm quan, những yêu cầu 
quan trọng của đời sống thường nhật 
vẫn chưa được quan tâm đúng mức 
như chỗ đậu xe, điểm thu gom rác thải, 
chống ồn, hạn chế giao thông ngoại 
khu hay đảm bảo dịch vụ công cộng 
và công viên cây xanh trong bán kính 
đi bộ trung bình,v.v… Tại một khu đô 
thị mới như Trung hòa – nhân chính, 

vỉa hè vẫn được sử dụng vào việc đậu ô 
tô và xe máy hơn là đi bộ, hay trên một 
trục đường chính mới mở của thành 
phố Biên hòa, một đoạn vườn hoa bên 
đường bị biến thành điểm gom rác thải.

Độc giả có thể cho rằng những chi tiết 
này thật nhỏ bé nhưng nếu những vấn 
đề này không được quan tâm từ góc độ 
vĩ mô, chất lượng của sản phẩm thiết 
kế, những khu đô thị và cuộc sống 
trong đó, sẽ giảm sút và nhiều rủi ro. 
Điển hình là việc 70% diện tích của 
Thành phố hồ chí Minh nằm trong 
vùng ngập triều nhưng quy hoạch 
chung năm 1998 đã được phê duyệt 
không hề đề cập. chúng ta vẫn thường 
ca ngợi những dự án như Phú Mỹ hưng 
làm biến đổi những đầm lầy hoang sơ 
thành những khu đô thị hiện đại. Tuy 
nhiên, chưa ai đặt câu hỏi liệu có phải 
những dự án như vậy đang là nguyên 
nhân rủi ro lụt lội cho các khu vực khác 
của thành phố bởi san lấp một diện tích 
đầm lầy, đất ruộng vốn có khả năng trữ 
một lượng nước tương đối lớn. nói như 
vậy không có nghĩa rằng phát triển nam 
Sài gòn là một sai lầm. vấn đề là chúng 
ta cần có các quy định nhằm đảm bảo 

việc phát triển một khu vực không làm 
gia tăng rủi ro cho một khu vực khác.

Trở lại khía cạnh thẩm mỹ của một 
khu đô thị vốn được quan tâm bởi các 
kiến trúc sư, chúng ta vẫn chỉ coi đô thị 
như một đối tượng (object) thiết kế mà 
thông qua bản vẽ, các nhà quy hoạch 
có thể định hình một hình ảnh cố định 
và vĩnh viễn cho đô thị. Thực tế chứng 
minh điều ngược lại: đô thị là một tiến 
trình (process) kinh tế – xã hội mà do đó 
sản phẩm chính của quy hoạch cần phải 
là những chính sách và điều lệ quản lý. 
Trong một nền kinh tế thị trường khi mà 
có rất nhiều các bên cùng tham gia và 
có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc 
phát triển đô thị thì để có đem những ý 
tưởng quy hoạch vào cuộc sống, kể cả 
những ý tưởng thiên về yếu tố thẩm mỹ, 
thì đòi hỏi nhà quy hoạch phải bỏ nhiều, 
nếu không phải là phần lớn, thời gian 
vào việc gia công một bộ điều lệ quản lý 
kiến trúc – xây dựng.

ngUyễn Đỗ Dũng
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