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Thành pho Hà NOi, thu dô và là thành pholan thu hai
cua Vi$t Nam xét ve quy mô, dang dan buac vào mot
giai dO<;ln phat trien dô th! ben vung ke tù khi ap dl,mg
cac biên phap tl,! do h6a nen kinh te vào nam 1986
(chînh sach Dai MOi). Sl,! tang tru6ng dô th! này hiên
duQ'c duy tri chu yeu nhà qua trinh di dân tli nông thôn
lên thành pho. Bàn thân hiên tUQ'ng di dân này cOng
bât nguon tli su tang tru6ng kinh te manh më, Sl,! gia
tang khoang cach ve muc song giüa thành th! và
nông thôn và Sl,! nai long nhüng kiêm soat ve hO
khâu. Viêc duy tri mot tY 1$ tang dân sa cao 6 khu Vl,!C
nông thôn (tang han 75% theo soliêu thong kê nam
1999) da dl,! bac muc do tang dân sa dô th! trang
nhieu nam tiép theo con tiep tuc dllac duy tri. Nhll
v$y, mot hiên tllQ'ng hinh thành dô th! trung tâm da
bât dau. Trang bai canh d6, nhüng yeu ta cau thành
ngày càng tang ngay giüa long dô thi và trang chînh
ban thân dân so dô th! do ap Il,!c ve gia ca nhà dat à
khu Vl,!C trung tâm thành pho, do nhieu dll an phat
triên dô thi khac nhau, do viêc hinh thành nhüng khu
công nghiêp m6i và do Sl,! phân h6a xâ hoi ngày càng
cao. Van de di dân trang noi thành kéo theo Sl,! bien
doi không gian song cua ngllài dân và thay doi viêc
di IÇli hàng ngày cua hO làm nOI lên nhüng van de liên
quan dén ca s6 hÇl tang và giao thông dô th(
Chung tôi xin de c$p dén 6 dây mot vài nét noi b$t,
dôi khi c6 tfnh chuyên biêt, liên quan den van de dân
sa và di dân noi thành tÇl.i Hà Noi. Nhüng nghiên cuu
này là m(>t phan trong viêc chuân b! môt cu(>c dieu
tra ve viêc di IÇli cua cac ho dân trang thành pho (cac
thang 2 và 3/2003).

Xac djnh dân sa dô th!

Ranh gi6i hiên nay cua Hà Noi van con bac gom cà
môt vùng vành dai nông thôn rông Ion. Ban dau ml)C

tiêu cua viêc bo trî dja bàn nhll vâY nhàm dàm bac
kha nang tl,! cung tl,! cap doi dào ve Iuang thl,!c, thl,!c
phâm cua cac thành pho Ion, dong thàï han che
nhung trao doi buôn ban giüa cac tinh và hÇln che
hiên tllQ'ng di dân 3. Cùng vai Sl,! phat trien dô thi, m[,Jc
tiêu này ngày càng kh6 thllC hi$n và thành pho Hà
NÔi tr6 thành nai tiêu th[,J nông san cua ca vùng châu
tho sông Hong rông Ion, nhung cOng tao nên nhüng
mÇlng luai thông thllang trang toàn quoc và Vllan ra
cà nuac ngoài. Vây nên moi nghiên cLru ve dô thi h6a
deu phai dl,!a trên viêc uac tînh dân 50 dô thi.
Nhüng sa liêu thong kê da dua ra môt djnh nghTa ve
dân sa dô th! xét ve mi;lt hành chînh khi chi can tînh
tong 50 dân cua cac quân công thêm 50 dân tai môt
sa th! tran cua cac hUY$n ngoÇli thành. Néu xét ve
khfa cÇlnh m6 rông dja bàn dô thi thi can xac djnh rD
nhüng qu$n mai thành lâp tù nam 1997 là Tây Ho,
Thanh Xuân và Cau Giay. Hiên nay, nhtlng qu$n này
c6 môt phan là dat dô thj mà rông nàm lien ke vai
ranh gi6i cua nhung qu$n nôi thành cO và môt phan
là dat nông thôn dang thu hep dan và nàm phfa
ngoài. Vi vâY c6 môt Sl,! khac biêt nhat djnh giüa dân
Cll dô thi theo dinh nghTa ve mi;lt hành chînh và dân
sa dô th! thl,!c té.
Cac soliêu thong kê cua nam 1999 cha thay tong 50
dân cua Hà NÔÎ là 2,7 triêu ngllài trong d6 c6 1,5 triêu
dân thành thi (bimg 1).

M(>t phuang phap dua trên vi$c phân tich tfnh liên tl)c
cua không gian xây dl,!ng dô th! trên anh v$ tinh hi$n
dang duQ'c ap dl)ng dé danh gia chînh xac han vè
dân 50 dô th! chu không chi dùng 6 khai ni$m dan
thuan tînh theo dja bàn hành chînh. Vi$c phân tfch
này së cha phép xac dinh ngay bên trang long nhüng
quân mai thành lâp nhüng khu Vl,!C da thuc Sll thành
phllàng hay nhüng khu vl,!c con là xa mà giüa nhung
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1 IRD: Vièn nghièn euu vi su phat triên; INSEE: Vièn th6ng kè va nghièn eùu kinh té qu6e gia Phap; CP: Trung tam dan 56; UNE: Trubng dai
hoc Kinh té Ou6e dan.
'Nghièn eùu si! thay dôi không gian song là môt lrong nhûng m\Je tièu eua du an PRUD 5645: "Vi$e di lai trang thanh ph6 à Thành pho Ho Chi
Minh va Ha Nôi". Chuong nay duoe trieh ra tu nghièn eùu tông hÇJp danh dàu vi$e kêt thue giai doan 1 eua du àn dÔ.
3 Môt thue trang tuong tu eûng duoe ghi nhan à Trung Ou6e



Bang 1: Hà NQi. Di~n trch, dân 50 và cac don Vi hành chfnh nam 1999

D!a bàn Di$n tfch So hQ Dân so TV 1$ M$tdQ So dân
nam thành th!

thea
thong kê·

(km 2
) (nguài) (%) (ng./km2

) (nguài)

Toàn TP Hà Nqi 927,4 641863 2675166 50,0 2885 1523936

Ou~m cü 37,5 257222 1 041 720 50,1 27779 1 041 720

Ba Dinh 8,8 50 225 198 116 50,0 22513 198 116

Haan Kiém 4,5 39876 165 080 49,9 36684 165 080

Hai Bà Trung 13,5 84787 350294 51,3 25948 350294

Dong Da 10,7 82334 328230 48,8 30676 328230

Ouim moi 45,3 89810 361706 49,7 7985 361706

Tây Ho •• 24,3 22310 90639 50,6 3730 90639

Thanh Xuân 9,1 37930 148609 50,5 16331 148609

Cau Giay 11,9 29570 122458 48,0 10291 122458

Huyên 844,6 294831 1271740 50,0 1506 120510

Soc San 313,9 52740 246261 50,2 785 3 027

Dông Anh 184,1 59872 260871 49,7 1 417 21 957

Gia Lâm 175,8 81 677 339177 49,4 1 929 73809

TCI Liêm 72,0 46155 192959 50,7 2680 11 141

Thanh Tr) 98,8 54387 232472 50,2 2353 10576

Nguon: Ket qua tMng ke day dù cùa nam 1999.

• Theo dinh nghia ve m~ï1 hanh chinh cùa 56Ji~u IMng ke.

.. M?1 dç dan cu cùa qu?n niw réit tMp do Ho Tay da chiem phan Ion di~n tich cùa qU?n.

dja bàn ca 50 d6 là ranh gioi thl,IC gilÏa dô thi và nông
thôn. Nhu v~y chung tôi së c6 duÇYc Sl,I danh gia vè
dân 50 dô th! chfnh xac han sa v6i vi(lc dl,Ia vào
nhlÏng 50 liêu thong kê 0 cap qu~n hUYên.

M$t do dân Cil

M~t dQ dân cu néu tfnh theo qu~n së c6 dé;li IUÇYng qua
Ion, chi phl)C VI) duÇYc cha nhlÏng phân tfch c6 tfnh
khai qua!. VI v~y chung tôi da khai thac nhlÏng soliêu
ocap phuàng xa tCr két quà thong kê nam 1999
(hinh 1).

M~t dQ dân cu di nhiên së giàm dan theo huong tCr
trung tâm thành pho ra vùng ven dô. Té;li mQt sa
phuàng trang khu Vl,IC trung tâm c6 m~t dQ cao ky Il)c,

chang hé;ln phuàng Hàng Gai cùa qu~n Hoàn Kiém
c6 m~t dQ 92.100 nguài/km2

•

Truoc hét, chung tôi nh~n thay Sl,I chênh l(lch rat Ion
gilÏa khu Vl,IC hüu ngé;ln và tà ngé;ln sông Hong. Khu
VlJC c6 m~t dQ dân cu Ion ché;lY theo dung duàng IUÇYn
cùa con sông. Do d6 khu VlJC dô thi t~p trung dông
dân cu nam tranh xa tuyén dê, tuc là lui vè phfa nam
cùa con dê. Ngoài ra toc dQ dô thi h6a mé;lnh cüng
the hi(ln ra trên trl)c phfa bac dQC theo tuyén duàng
di Thai Nguyên, theo trl)C dông bac dQC tuyén duàng
di Bac Ninh, Lé;lng San và biên gi6i Trung Ouoc, theo
nhanh duàng di Hài Duang / Hài Phàng, theo trl)c tây
bac vè huong Hoà Blnh qua Hà Tây và theo trl,lc phfa
nam. Cuoi cùng chung tôi cüng nh~n thây slJgia tang
m~t dQ dân cu à phfa tây nam vuc;rt ra ngoài ranh gioi
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Lëgende

Sl,l ho trç cùa anh v~ tinh

dm tril di diên tfch chiem dl,mg cùa cac ho khi t1nh
toan mê.t de) dân cu.

Dé co duac môt cach tiep cân tron vE;ln ve mÇit dia Iy,
chung tôi da s0 dl,mg me)t buc ành vê tinh duQ'c chl)p
vào thài diém gan nhat sa vai cUQc thong kê nam
1999 do công ty Spot Image cung cap. Buc anh này
duac vê tinh Spot 4 chl)p ngày 26/9/1999 luc 3h38'
già GMT. Buc anh này co thé së duQ'c sa sanh vai
nhieu buc ành vê tinh khac dé phân t1ch Sl/ mà rông
dô th! trang thài gian gan dây.
Viêc phân t1ch van dang duQ'C tien hành 4. Công viêc
này duQ'c thuc hiên thông qua viêc xep chong cac
ranh gi6i hành chinh vai anh vê tinh. NhCrng ml)c tiêu
trong khuôn kho dv an PRUD là:

me)t mÇit can co duac danh gia ve dân so dô thi
cùa hai thành pho Ion vào nam 1999 chinh xac
han cach xac dinh thea d!a bàn hành chinh chinh
thuc hay cach ne)i suy til mâ.t dô dân cu theo dja
bàn quê.n. Truàng hQ'P à dây là xac d!nh cac
phuàng à vùng ven dô van nàm trong ranh giai
dat xây dl!ng dô thi và së duQ'C coi nhu dia bàn dô
th! song cac dan vi hành chfnh cap thap han van
chi coi nhu d!a bàn nông thôn, til d6 dÇlt duac de)
chfnh xac cao han sa vai viêc tfnh toan chi dua
trên quy mô cap quê.n huYên c6 d!a bàn qua rông;
mÇit khac, can hQ'P thuc hoa Sl/ Il/a chon cac khu
Vl/C dieu tra trang dô thi dành cha cuôc dieu tra
ve t1nh hinh di IÇli trong nôi thành. Nhu vê.Y viêc
phân t1ch cac buc anh së khang dinh nhCrng ket
qua cùa phân t1ch soliêu thong kê, til d6 dan den
viêc IOÇli tril huYên S6c San von là d!a bàn gan
nhu càn hoàn toàn là nông thôn, song can giCr IÇli
huYên Dông Anh nai c6 phan Ion d!a bàn là nông
thôn nhung hiên dang phat trién nhieu khu công
nghiêp và tlnh hlnh dï nhiên cüng bien chuyén
theo huang này ké til nam 1999.

Nhln chung, cac buc anh së cha thay nhCrng nét dÇic
thù ca bàn V8 dja Iy cùa thành pho.
D$.c biêt chung tôi nhâ.n thay ràng:
- h'lnh thai dô thi dÇic trung vai viêc duy tr) trung tâm

pho co và sa do kinh thành cü;
- môt so khu vuc trung tâm thành pho co mâ.t dc)

dân cu Cl/C cao;
- tam quan trang cùa diên t1ch mÇit nuac cùa cac

ho;
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cùa Hà Nôi theo huang Hà Tây. Mê.t de) trang khu vvc
trung tâm thành pho chiu anh huàng rat nhieu cùa
viêc cac ho nuac chiem nhieu diên tfch. Dieu do cha
thay neu muon nghiên cuu cac không gian xây dVng
hay dieu kiên song cùa nguài dân trang khu vuc này

Hlnh 1:Hà NOL Bàn do mat do dân cu phân b6 theo quan cr
khu vve trung tâm và theo phlJàng xâ (] vùng ven dô nguàilkm2

)

•co thê tim hiéu chù de này trèn trang web cùa Bernard Lortic theo dia chi sau:
W\'I v.bondy.ird.fricvd/pages_2üü2lvielnam
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- vai trà trang yeu cùa nhCrng con dê, nhat là dê

sông Hong mà mêJt dOÇln dê da bih dau bi lan

chiem xây dl,!ng;

- kh6 khan trong vi$c xac dinh nhCrng ranh giâi dat

xây dung dang co xu huâng toa ra theo hlnh san

doc theo nhCrng tn)c duàng chfnh nhung không co

tfnh liên tuc;

- nhCrng khu dat dl,! phàng cha cac công trlnh xây

dl,!ng trang tuang lai càn hiem;

- nhieu khu công nghiêp mQc lên tai cac khu vvc

nông thôn avùng vành dai:

tai vùng nông thôn cüng co m~t dô rat cao vâi su

quy tu dân ClJ duâi d<;lng nhCrng làng x6m nho,

dieu này dl,! ban trang thài gian tâi se c6 sv dan

xen giCra cac hoat dêJng san xuat nông nghi$p và

phi nông nghiêp do dia bàn nam gan thành pho.

Ca cau dân 56 theo gi6i và dÔ tuÔi

Thap dân so theo nh6m tuoi và theo giâi cüng cung

cap nhCrng thông tin co gia tri ve thành phan dân cu

Hà NêJi (hinh 2).
Thap dân so tong thé (bao gom ca khu vuc thành thi

và nông thôn) cha thay mêJt hi$n tuc;mg dang luu y:

chân thap that lai cha thay tY 1$ sinh trang vàng 20

nam gan day co xu hu6ng giam.

Thân thap "phlnh ra" anh6m tuoi laD dông nhà su bo

sung cùa so dan trang dô tuoi laD dêJng di cu tCI nông

thôn lên thành pho, trang d6 phl) nCr dông han nam

giai. Dây là mQt nét dac thù thuàng g$p tai cac thành

pho aDông Nam A. NhCrng cach 1'1 giai duQ'c dua ra

thuàng dva trên quan ni$m cha rang nhCrng công

vi$c dành cho phl) nCr thuàng phat trién manh han tai

cac thành pho Ion trang khu vvc (công nhân trang

cac nhà may, nhat là nhCrng nhà may dêt may, nhan

viên trang cac ngành dich Vl)). Cüng can ba sung

thêm vào 1'1 do mang tfnh chat kinh te này môt thvc

te là quan diém thCIa ke pho bien hi$n nay tÇli cac

vùng thôn quê van cha rang con trai ca mai là nguài

duQ'c quyen thCIa ke ca nghi$p cùa gia alnh trang khi

vi$c giam tY 1$ sinh dè khien cha cac c~p VQ' chang

sinh rat ft con. Dieu này da khien cha nhüng nam

thanh niên t<;li cac vùng nông thôn It co ca hQi lên

thành pho vi phan Ion trang so hO phai aIÇli dé thùa

ke và tiep tuc duy tri ca nghi$p cùa gia alnh.

T6i nhom tuoi cao han mQt chut, tY 1$ nam giâi càn

giam dang ké do nhüng mat mat trang chien tranh,

mat khac do tuai tho trung binh cùa nCr giai cüng cao
han.

TMp dan 50 duàng nhu co Sil xao trQn vai môt

"khoang trong" anhom tuoi tù 25 den 34 thé hi$n ra

rêt aca hai giai. Dây là h~u qua cùa sv giam sut tY
1$ sinh trang giai dOÇln chien tranh do cac c$p VQ'

chang thuàng xuyên trang canh chia Iy. Thê.m chf

trang giai dOÇln này nguài dân Hà NQi càn phai satan

toàn bô dé tranh bom My. NguQ'c IÇli, den giai dOÇln

hâu chien l<;li co mQt "con sot sinh dè" do cac cap VQ'

chang doàn tl) sau chien tranh khién cha nh6m tuai

tù 20 dén 24 athài diém nam 1999 "phinh ra".

Ca cau dan 50 theo giéi và nhom tuoi acap qu~n

huyên cüng cha thay nhCrng di;lc diém tuy theo tCIng

kiéu dia bàn:

- Tai nhüng qu$n trung tâm (nhu qu$n Ba Dinh),

ca cau dân 50 tuang doi dong deu và phan chân

thap hai that IÇli cha thay tY 1$ sinh không cao;

- Tai nhCrng quê.n mai thành I~p (nhu quê.n Tay

Ho), nhom tuoi laD dQng phinh ra do hi$n tUQ'ng

di dân tCI nông thôn ra thành pho ho$c tù cac dô

thi tinh ngoài nhâp ClJ vào, nhat là sau khi thành

pho phat trién nhieu ngành nghe hiên dai;

- TÇli nhüng huy$n thuan tuy nông thôn (nhu huyên

Soc San) ca cau tuang doi dong deu nhung phan

chan thap kha rêJng cho thay ty 1$ sinh van duy tri

amuc kha cao.

Van de di dân lên thành ph6 và di dân trong
nôi thành

Thong kê dân solà mQt công Cl) không thé thay the

trang viêc nghiên cLru hi$n tUQ'ng di dan (thay doi cha

a) amuc dêJ dia bàn chi tiet han bai ban thân phuang

phap này da IOÇli trù nhCrng sai sot amuc do chi tiét.

TCI ket qua cùa môt cuoc thong kê co thé nghiên Clru

van de nh$p cutrang môt khu vvc dinh truéc (khu vuc

t~p trung dan nh~p cu) de dàng han 50 véi nghiên

cuu van de di cutrang cùng khu vvc (vi nguài dan co

thé tan mat di nhieu nai trang ca nuéc, th~m chf ra

nuéc ngoài).

TÇli Hà NOi, neu lay VI dl) véi nh6m tuoi tCI 5 tuoi ho$c

han môt chut vào thài diém nam 1999 thi c6 87,7%

50 trè em này không di chuyén tCI qu$n này sang

qu~n khac trong vàng 5 nam tCI 1994 den 1999, càn

IÇli co 4,0% da chuyén sang môt qu~n khac, 8,0%

chuyén t6i mot thành pho hoi;lc tinh khac và 0,3%

chuyén ra nu6c ngoài.

Tuy theo nhCrng dieu kiên tÇli nhieu nu6c kMc nhau

và nhCrng nét di;lc thù cùa tLIng thành pho, nhCrng

nguài dan nh$p cu vào cac thành phol6n ho~c duQ'c

lJU tiên vào khu trung tâm hoac phai avùng ven dô.

Càn aViêt Nam, nhCrng nguài dân nh$p ClJ thuàng

thfch song anhCrng qu$n nam ngay sat khu trung

tâm. Tai Hà Nôi co 70,7% 50 dân nhê.p cu trang giai
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dOÇln tLI 1994 den 1999 song a5 qu$.n huyên sau:
Dong Da, Cau Giay, Hai Bà Trung, Thanh Xuân và
Tù Lîêm. Trang sa dja bàn này co 2 qu$.n nàm trang
nhom 3 qu$.n m6i thành I$.p là Cau Giay và Thanh
Xuân.
Viêc thong kê dân sa cüng phl)c Vl) cha nhCrng
nghiên cVu ve di dân trong nQi thành Hà NQi.
Cac dàng di dân nQi thành chi thê hiên rô anhCrng
qu$.n atrung tâm và lien ke khu trung tâm. Càn tÇli
nhCrng vùng nông thôn (huyên Soc San) hoàn toàn
không chiu tac dQng gl cua hiên tuang này trang suot
giai dOÇl.n 1994 - 1999 khi chung tôi nghiên cVu doi
v6i nhom tu6i tù 5 tu6i tra lên. V$.y nên chung tôi chi
chu If t6i nhCrng luong di dân trang trung tâm (hinh 3).
Cac luong di dân thê hiên qua SV chênh lêch giCra sa
nguài den và nguài di theo chieu hu6ng Iy tâm, tuc là
di chuyên tù khu vvc trung tâm ra vùng ngoÇl.i vi dan
den hiên tuc;mg gian dân. Dây là hê qua cua su tang
gia nhà dat 6 khu vuc trung tâm thành pho và cua
mQt sa chuang tr'inh tai djnh cu co t6 chuc cua cac
chfnh quyen thành pho.
Hiên tuang gian dân thê hiên rô 6 nhCrng qu$.n trung
tâm ra dài s6m nhat (Hoàn Kiem và Ba Dinh) nai co
gia nhà dat qua cao. ~lhl1llg muc dQ gian dân giCra
cac quân trung tâm hoàn toàn khac nhau. Quân Hai
Bà Trung hai kém hap dan mot chut 50 v6i qu$.n
Dong Da von duQ'c coi là "vùng dêm" gan khu trung
tâm nhat trang khi gia ca nhà dat không den muc qua
cao nhu trang nhCrng khu pho c6 pho cü. D6 co thê
là mQt hiên tUQ'ng chQn IQc cua nhCrng nguài dân c6
liên quan den su phân hoa ngày càng tang ve muc
thu nh$.p. ~Ihu v$.y, Dong Da duQ'c coi nhu mot dja
bàn chuyên tiep don nh$.n nhCrng nguài di cu den tù
cac qu$.n trung tâm và qu$.n Hai Bà Trung, dong thài
là diêm xuat phat cua nhCrng nguài không kha gia lam
phai di dài ve nhCrng qu$.n ngoÇl.i vi nhu Cau Giay và
Thanh Tri.
Nhin chung nhCrng qu$.n nàm sat khu trung tâm cteu
là nhCrng khu vvc tiep nh$n dân nh$p cu: Thanh Tri,
Thanh Xuân, Cau Giay và Tây Ho. Trong 50 này co
ba qu$n m6i duQ'c dô thi hoa 5.

Hlnh 2: Cac tMp dân 56 theo dô tudi và gi6i tfnh cùa thành ph6
Hà NÔi và baqu~, huy~n tiêu biêu (bên trai là nam, bên phâi là nQ)

108

5 Quàn Thanh Xuàn là mot truong hop ngoai le vi quàn này bao gom
mol phan cua quàn 80ng 8a cO và mÇJt so xà vung ven sat nhàp vào.



Két lu~n

Ca cau dân 50 cua Hà Noi van càn ch!u ành huang
cua nhCrng giai dOÇl.n lich sÙ'truac dây. Tuy nhiên dân
56 cua thành ph6 này ngày càng chju tac dong cua
nhCrng doi thay trong thài gian gan dây cua nen kinh
té và dài song xa hoi: tY 1$ sinh giàm và nhCrng ành
huang cua tl,l do h6a nen kinh té doi vai Sl,l di chuyén
ve m$t dia IY.
D$c diém chinh adây là trong thài gian vùa qua c6

xu hu6ng gian dân tù nhCrng qu~n akhu trung tâm ra
cac qu~n gan trung tâm.
Vi$c di chuyén trong noi thành phan Ion duQ'c coi nhu
nhCrng hi$n tUQ'ng mai phat sinh khi n6 gÉm lien vai

qua trinh ma cÙ'a kinh té và Sl,l phân h6a xâ hoi dan
dan.
Mot s61uong di chuyén da g6p phan vào vi$c co cau
lÇl.i dô thj mà nhCrng h~u quà cua chung doi vOi ca sa
hÇl. tang và giao thông dô th! can phài duQ'c kiém soat
mot cach day du, d$c bi$t vOi khu Vl,lC ven dô.

Legende

Hlnh 3: Hà NOL Nhüng dong di dân nôi thành chfnh 6~ dO
qu~n trong giai do~m tù 1994 dén 1999 (IUa tu6i tù 5 tu6i tr6 lên
vào nam 1999; 50 du han 500 nglIài)
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