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Ngân hàng phat triên Châu A
Cd quan Phat triên Trao dÔi Công ngh~ vê Kinh tê' và Tài chlnh

Cd quan cung câ'p miâc S<;lch

Cd quan Pha t triên PMp

Công ty tu vâ'n Nh~t Ban

Cd quan tu vâ'n HÔng Kông

Cd quan HÇ1p tac Ôxtrâylia

Ban cMp hành trung uclng

Xây d\fng, v~n hành, chuyên giao

Trung tâm môi truàng dô thi và khu công nghi~p

Trung tâm Bào t<;lO qu6c gia vê nghê nuâc và môi truètng

Trung tâm Dân s6

Cd quan HÇ1p tac rua Ban M<;lch

Công ty Bi~n It!c Phâp

Cd quan HÇ1p tac rua PhAn Lan

Công ty Châ't d6t Phap

Nh6m khoa hQc nghiên cau toàn cAu h6a và phat triên

H(\i d6ng nhân dân

Vi~n Nghiên cau Phat triên Kinh tê'-Xii Mi

Nghiên cau Kê' hO<;lch t6ng thê và tinh khà thi giao thông dô thi
TP.HÔ Chi Minh

Vi~n Nghiên cau Kinh t€ TP.H6 Chi Minh

Vi~n Bào t<;lO chuyên ngành dô thi, Hà N(\i

Vi~n Nghiên cû'u Kiê'n truc, Bô thi, Xii h(\i Paris

Vi~n Nghiên cau vl st! Phat triên

Vi~n Khoa hQc ky thu~t công ngh~ và mÔi truèmg ph\lc v\l phat triên

Ngân hàng HÇ1p tac qu6c tê' Nh~t Ban

Cd quan HÇ1p tac qu6c tê' Nh~t Bàn

Khu dô thj



8

KIT
KT
MOCPT
NL-TN

ODA

ODAP

PEE

PMU

PPP

PRUD

RATP

SCADA

SAFEGE

SAUR

SEV

THLG

TPWS

TRAMOC
TRL
IDSI

UBND

UNDP

USD

VeT

VWSA

XHCN

Khu t~p th~

Lo~i gi~y phép eu' tni

Trung tâm quan Iy và ho~t dl]ng giao thông cÔng cl]ng
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Vi~n trÇ1 phât tri~n

VAn phèng h6 trÇ1 phât tri~n

Cd quan mèJ rl]ng kinh tê'

Ban quan Iy dt! an

Liên danh gil1a Nhà nu(tc và tu nhân

Chuetng trinh Nghiên cûu dô thi vl st! Phat tri~n

Cd quan quan Iy giao thông vùng Paris

Phân mèm dt! Mo nhu câu giao thông

CÔng ty vô danh Nghiên cûu và Quan Iy Phap

Công ty Quy ho~ch dô thi và nông thôn

HOi d6ng Tuetng trÇ1 kinh tê'

Tân Hoa-LO G6m

Sé1 Giao thông Công chinh

CÔng ty V~n tai công cl]ng Hà NOi

Phông nghiên cûu giao thông

Vi~n Chiê'n IUÇ1C và PMt tri~n giao thÔng

Ùy ban Man dân

Chuetng trinh PMt tri~n rua Liên h<;1p qu6c

Dô-Ia My
Cac dô thj trong th<'1i ky qua dO

Hi~p hOi câp thoat nu(tc

Xli Mi cM nghia



Liti cam dn

Chung tôi xin chân thành cam dn cele ca nhân, t6' chûc da co nhüng dong
gop trong qua trinh thl!c hi~n cu6n sach:

BO Ngo~i giao Phap da tài trÇ1 cho Chttdng trinh Nghiên cûu dô lN vi sI!
Phat triên (PRUD).

Annik Osmont và Charles Goldblum da khuy€n khfch vi~c thl!c hi~n cu6n
sach thông qua nhom khoa hQc nghiên cûu toàn du hoa và phat triên
(GEMDEV) và Vi~n khoa hQc ky thu~t, công ngh~ và môi trttè1ng phl,lc Vl,l Phat
triên (ISTED).

Lauren Pandolfi, ddng giam d6c Vi~n Dào t~o chuyên ngành dô tN Hà N()i
(IMV), và Ludovic Dewaele, ddng giam d6c Trung tâm DI! bao và Nghiên cûu
dô thi TP.Hd Chf Minh (PADDI) hÔ trÇ1 9 tttang v~ nâng cao gia tri 8 dl! an tiên
hành a Vi~t Nam trong khuôn kh6' cùa PRUD, nhâm làm cho cac kêt qua nghiên
cûu Mn g~n cac nhà ho~ch dinh chinh sach hdn và ph6' bi€n tm d6i tttÇ1ng công
chung rOng rai hdn.

Vùng Île-de-France, Vùng Rhône-Alpes và D~i sû quan Phap t~i Vi~t Nam
da tài trÇ1 cho vi~c thl!c hi~n và xuâ't ban cu6n sach này qua IMV và PADDI.

Nhà xuâ't ban Karthala a Paris và Nhà xuâ't ban Th€ Giôi t~i Hà N()i, da
châ'p nh~n xuâ't ban cu6n sach này bâng ti€ng Phap và ti€ng Vi~t.

Valérie Mary, ngttè1i dam nhi~m vi~c chuâ'n bi ban tiêng Phap và Annick
Aing, nhà nhi€p anh cùa Vi~n Nghiên cûu vi sI! Phât triên a Bondy, dâ giup xù
19 cac bûc anh m~c dù râ't b~n r()n.

Ngoài ra côn râ't nhi~u ca nhân ùng hé), giup do chung tôi mà chung tôi
không thê nêu h€t ra a dây, râ't mong dttÇ1c Itt<;1ng thû.

Nh6m biên tQp
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Truang Quôc Toàn, Viên Dào tiJo chuyên ngành dô th! (IMV), 2003

Hà NQi: Toàn canh nhm tU m(>t nhà cao tâng
khu Nhân Chinh, qu~n câu Giây



LÔ'itda
•

Cu6n sach du'Ç1c thvc hi~n trong khuôn kh6 cac hO<;1t d"ng cùa hai chu'ong

trlnh hÇ1p tac giùa cac don vi hành chinh rua Phap và Vi~t Nam: Vùng Île-de
France vâi UBND TP.Hà N"i, Vùng Rhône-Alpes vâi UBND TP.H6 Chf Minh.

Phông Hçtp tac và HO<;1t dQng Van h6a cùa D<;1i sû quan Phap t<;1i Vi~t Nam cüng

hÔ trÇ1 tài chinh cho vi~c xuât ban cu6n sach này. Cu6n sach t~p hÇ1p nhùng kêt

qua chinh cùa toàn b" cac nh6m nghièn cûu Phap-Vi~tda tham gia Chu'ong trinh
Nghièn cûu dô thj vi sv Phat triên (PRUD) do BI) NgO<;1i giao Phap tài trÇ1. Do

d6, dây là kêt qua cùa sv th6ng nhât và minh chûng cho sv giin kêt giùa cac
chu'ong trlnh hÇ1p tac cùa Phap t<;1i Vi~t Nam.

Thông qua cac công trinh này, b<;1n dQc c6 th~ hiêu thèm nhùng thach thûc rua

qua trinh phat triên dô thj èJ Vi~t Nam du'm hai ap Ivc - kinh tê và dân 56 -, ml)t
m~t do sv chuyên d6i tù' n~n kinh té kê hO<;1ch h6a t~p trung sang n~n kinh té thj

tru'àng toàn c~u h6a và m~t khac do dân s6 dô thj tang nhanh. H(>i ~p qu6c té
và dô thj h6a nhanh, phat triên kinh té nhu' vü bao, phân quy~n/phâncâp quan 19'

dô thj, hi~n d<;1i h6a hinh thûc xây dvng nhu'ng chu'a kiêm soM t6t vi~c dô thj h6a

vùng ven dô, bién d6i trong quan 19' djch vtJ. dô thj V.v. là nhùng qua trinh dôi hôi

chfnh quy~n dia phu'ong pMi tang cuàng ky nang quan 19' công trinh dô thj.

Chfnh vâi mtJ.c dfch này, nam 2001, UBND TP.Hà N(>i và Vùng Île-de-France
dâ thành I~p Vi~n Dào t<;10 chuyèn ngành dô thj (IMV), và nam 2004, UBND

TP.HÔ Chf Minh và H"i dÔng vùng Rhône-Alpes dâ thành I~p Trung tâm Dt!
bao và Nghièn cûu dô thj (PADDI), do d<;1i di~n cùa mÔi don vi hành chfnh cùng

di~u hành. Ca hai t6 chûc này d~u thvc hi~n nhùng chu'ong trinh dào t<;10 lièn

ttJ.c cho can b" vùng v~ quan 19' dô thj, tu' vân và giam dinh ky thu~t, dâu tu'

trong cac hO<;1t dQng nghi~p vtJ. và trang thiét bi thf di~m, h6 trÇ1 cac Cd quan

nghiên cûu và doanh nghi~p xây dvng công trinh công c"ng, và dê cao gia tri
nghiên cûu cùa Vi~t Nam và Phap trong linh vvc quy hO<;1ch dô thj. EJô th! Viçt
Nam trong thài ky qua de) là vi dtJ. dâu tiên cùa sV két hçtp d~ cao gia tri cac công
trlnh nghièn cûu khoa hQc giùa hai cd quan cùa chting tôL

Laurent Pandolfi
EJ&ng giam Mc IMV

Tr~n Van Lu'u
EJ&ng giam Mc IMV

Hà N"i

Ludovic Dewaele
EJ&ng gidm Mc PADDI cho Mn 31/3/2006

David Margonstern
EJ&ng giam Mc PADDI tù 1/4/2006

Nguyên H6ng Vân
EJ&ng giam Mc PADDI

TP.HÔ Chf Minh
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Tntang Quôc Toàn, Viên Dào tqo chuyên ngành dô thi (IMV), 2003

Hà NQi: Nhln dc;>c tü ffiQt nhà cao tâng khu Nhân Chînh, qu~n câ u Giâ'y



Md dâu

Nghiên cûu dô thj:
b6i canh, d6i tu'<1ng, xu thê

Charles Goldblum

Tnt(k dây, do di~u ki~n di l~i kho khan cüng nhu sv phûc t~p vê dia
ly chinh tri, Vi~t Nam Mu nhu không duqc dê c~p dên trong cac tài li~u

v~ pMt triê'n a cac nuâc dang pMt triê'n, già dây Vi~t Nam dâ duqc nh~c

dên nhiêu trong lïnh vvc này trong ml,lC "dâ't nuâc mâi n6i lên" a 8ông
NamÂ.

NMn xét chung này cüng dung vâi lïnh vvc nghiên cûu dô thi, noi
mà cho dên nhùng nam 1990, ho~t dQng khoa hQc cua cQng dÔng PMp
ngù vê dô thi hoa a Vi~t Nam hi~n d~i chI h~n chê a mQt vài công trlnh
tiên phong. Chung tôi co tM nh~c de'n mQt vài tac gia: Lilian Halls-French,
Nguy~n Wc Nhu~n, Langlet-Quach Thanh Tâm, Christian Pédelahore
(xem pMn T6ng thu ml,lc tài li~u tham khao a cuôÎ sach). Tuy nhiên, tù
nhùng nam 1990 (tiêp theo chinh sach ma càa kinh tê sau 86i mâi), Vi~t

Nam dâ co nhùng nÔ Ivc dang kê' dê' sàa chùa thiêu sot, trong do co ph~n

dong gop to lân cua cac khoa dào t<;lO tiên sI cua cac tntàng d<;li hQc và
cac cd quan nghiên cûu !an, d~c bi~t là cac phông thi nghi~m chuyên
ngành cua CNRS (Trung tâm Nghiên cûu Khoa hQc qu6c gia) và IRD (Vi~n

Nghiên cûu vi sv PMt triê'n, tntâc kia là ORSTOM), và cua ca cac tntàng
kiên truc, d~c bi~t là trong khuôn kh6 m<;lng luai nghiên cûu kiên truc.

Cu6n sach này - duqc xuâ't ban theo sang kiên cua Vi~n 8ào t~o

chuyên ngành dô tN (IMV) và Trung tâm Dl! Mo và Nghiên cûu dô thi
(PADDI), duâi sv diêu ph6i khoa hQc cua nhom nghiên cûu do Patrick
Gubry dûng d~u, cùng vâi Franck Castiglioni, Jean-Michel Cusset, Nguy~n
Thi Thiêng và Ph<;lm Thuy HUdng nh~m ml,lc dich trlnh bày nhùng nÔ Ivc
thông qua kêt qua cua cac công trlnh nghiên cûu tù 2001 dê'n 2004 trong
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khuôn kh6 Chltdng trlnh Nghiên cûu dô thi vi s,! Phat triê'n (PRUD). Ho~t
dQng h<;1p tac nghiên cûu này dlt<;1c tié'n hàOO vâi s,! giup dà cùa Quy
80àn ké't ltu tiên cùa BQ Ngo~i giao Phap và s,! ph6i h<;1p cùa ISTED (Vi~n

Khoa hQc, Ky thu~t công ngM và Môi tnièfng phl,lc Vl,l Phat triê'n), và cùa
GEMDEV (Nh6m khoa hQc nghiên cûu toàn câu hoa và phat triê'n). Dây
là thèfi diê'm cho phép chung tôi giâi thi~u mQt d6ng g6p d~c bi~t cho
nghiên cûu dô fui èJ Vi~t Nam.

Trên th'!c té', khi d,! an "doàn ké't ltu tiên" mèJ rQng d6i tlt<;1ng dlt<;1c
hltèJng chlnh sach vi~n tr<;1 phat triê'n cùa Phap ra ngoài ph~m vi "cac nltâc
h<;1p tac" tniâc dây, ooât là d6i vâi ba nltâc Dông Ottdng thuQc dia cu rua
Phap: Campuchia, Lào, Vi~t Nam, thi chltdng trinh này da t~o di~u ki~n

thu~n l<;1i trên OOiêu m~t dê' Vi~t Nam tai hQi OO~p vào lïnh v'!c nghiên
cûu dô fui ké't h<;1p vâi chù dê phat triê'n.

Trong lïnh v'!c ho~t dQng khoa hQc, tniâc tiên s,! téii hQi OO~p này, vê
nguyên tâc, cho phép t~p h<;1p cac công trlnh do cac OOà nghiên cûu thuQc
cac nltâc n6i tié'ng Phap (Phap, Thl,ly Si, Bi và Canada) th'!c hi~n trong
OOùng diêu ki~n dôi khi kh6 khan, hi~n nay v~n con tàn m~n, và khuyé'n
khich nghiên cûu xung quaOO cac chù dê chung, b~ng vi~c thàOO l~p cac
OO6m hÔn h<;1p (ké't h<;1p mQt cach c6 M th6ng vâi cac OOà nghiên cûu Vi~t

Nam). à dây, OO~n xét dâu tiên cùa chung tôi là s6 Ilt<;1ng nghiên CÛU v~

dô fui OOi~u, bèJi vi trong t6ng s6 30 OO6m dlt<;1c chQn trong khuôn kh6
mèfi thâu cùa PRUD, c6 dé'n 8 OO6m nghiên cûu v~ dô fui Vi~t Nam. Dây
chlnh là 8 chltdng cùa cu6n sach này, trong d6 chung ta g~p l~i mQt s6 tac
già tiên phong da dlt<;1c OOâc dé'n èJ trên, OOlt Christian Pédelahore, ngttèfi
chù tri cUQc triê'n lam tuy~t vài "Hà NQi: Chu trlnh bié'n d6i", và Nguyên
Wc Nhu~n, cùng OOùng ngttài "tiên phong" trong nghiên cûu cùa cQng
dÔng Phap ngù vê dô thi Vi~t Nam dltdng d~i, d~c bi~t là René Parenteau,
tac già rua nhi~u sang kié'n hi~u quà vê chù dê di sàn dô fui và OOà èJ,
dlt<;1c th'!c hi~n trong khuôn kh6 h<;1p tac cùa Canada. Chung tôi không thê'
không OOâc dê'n cac công trlnh cùa Laurence Nguyên, d~c bi~t là lu~n an
vê dê tài Pluie thào eh{nh stieh hiçn dqi h6a và pluit tri€n dô th; aHà Nçi và
TP.H6 Chf Minh (1986-1996) vi tlnh tiên phong cùa chung. Dây là lu~n an
dâu tiên vê Vi~t Nam dlt<;1c bào v~ nam 1999 t~i Vi~n Quy ho~ch dô thi
Phap (Tniàng D~i hQc Paris 8); theo hiê'u bié't cùa chung tôi, dây cung là
lu~n an dâu tiên lây cac ho~t dQng và chù thê' rua quy ho~ch dô thi èJ hai
thàOO ph6 lân OOât Vi~t Nam làm d6i tlt<;1ng nghiên cûu.

Ngoài ra, vi chù dê cùa PRUD dlt<;1c chù dinh hltâng dê'n nghiên cûu
ho~t dQng dô thi èJ cac thàOO ph6 phia Nam, cung OOlt lôgich và chiê'n
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hiqc cua cac chu thê tham gia, nên sv tai hQi nh~p - dÔng thài vâi hQi
nh~p khu vve vào ASEAN (Hi~p hQi cac mtâc Dông Nam Â) - ding liên
quan dé'n md rQng và phân tich so sanh cac nghiên cûu v~ Vi~t Nam.
Tât nhiên, cac bài vié't trong cuO'n sach này chi trlnh bày so qua cac so
sanh sâu trong cac công trlnh nghiên cûu gO'c, liên quan dé'n khu vve
Dông Ou'ang: Campuchia, Lào (chu'ang 2 và 8), và cac nu'âc phia nam Dia
Trung Hai nhu' Maroc (chu'ang 5). Tuy nhiên, mong muO'n ké't hqp nghiên
cûu v~ xu hu'âng chung cua cac thành phO' dang phat triên trên thé' giâi
và xac dinh cac d~c thù trong bO'i canh dô thi Vi~t Nam du'qc thê hi~n

rD nét trong chu d~ cua cac bài vié't so sanh Hnh hlnh d Hà NQi và TP.HÔ
Chi Minh, vi dt,l nhu' "Danh gia cac dv an OOA qua hlnh thûc dO'i tac"
(chu'ang 7) và cach tié'p c~n cua "Di dân nQi thi" (chu'ang 3) - chu'ang
trlnh nghiên cûu v~ chu d~ này dà giup nhom do Patrick Cubry dûng
d~u phat triên cac nghiên cûu v~ dân sO' theo phu'ang thûc so sanh dà
thvc hi~n tru'âc do d TP.HÔ Chi Minh, cho thây rD mQt sO' d~c diêm cua
hai thành phO' lân nhât Vi~t Nam, m~c dù do không phài là dO'i tu'qng
chinh cua he;>.

Noi mQt cach rQng han, chu dê xuyên su6t toàn bQ cac bài vié't du'qc
giâi thi~u d dây, là mO'i liên M giùa hai yé'u tO' cua thài ky qua dQ: qua
dQ kinh té' và qua dQ dô thi, trong cach tié'p c~n cac dQng thai dô !hi d
Vi~t Nam cüng nhu' d cac nu'âc dang phat triên khac. Nhom cua Claude
de Miras dà co công bié'n chu d~ này thành dO'i tu'qng nghiên cûu d~c bi~t

(ngoài ra, nhom này côn co mQt công trinh nghiên cûu so sanh cüng vê
chu dê này). Cach tié'p c~n da d~ng vê thài ky qua dQ không chi dân dé'n
vi~c phat hi~n cac diêm d~c bi~t, nhu' trong "Diên bié'n và chu thê cua thài
ky qua dQ dô !hi d Vi~t Nam" (chu'ang 1), mà côn dân dé'n vi~c hlnh thành
nhùng diêm g~n gi6ng nhau - và dêu dân dé'n vi~c cai tié'n, th~m chi d6i
mâi cach tié'p c~n nêu trên. Cac vân d~ md rQng dô thi, qu6c té' hoa ho~t

dQng và chûc nang dô thi, và m6i liên h~ cua chung trong b6i canh phài
du'ang d~u vâi cac vân dê dât dai và nhà d, giùa lôgich tang tru'dng và
thié'u th6n kéo dài, vi dt,l nhu' nhùng dong gop vê "Nhùng thach thûc cua
vi~c tai dinh cu' cac khu nhà t~m d TP.HÔ Chi Minh" (chu'ang 4) hay vê
"Vai trô cua xà hQi công dân trong quan 19' môi tru'àng dô thi" (chu'ang 6)
cüng tu'ang t\f nhu' v~y. Tinh chât bâp bênh cua thài ky qua dQ (kinh té'
và dô thi) trong do vi~c thvc thi cac chinh sach dô !hi cua Vi~t Nam cüng
du'Q'c làm rD. Cac tac gia cO' gâng du'a ra nhùng nguyên tâc hàim dQng
nh~m d~ t cac thê ché', cüng nhu' nhùng t6 chûc co ban mang tinh truyên
th6ng vào nhùng vi tri và lÔg1ch mâi. Nhùng cach tié'p c~n d6i mâi do
cüng cho thây vi~c sU' dt,lng cac khai ni~m nhu' phdt triln Mn vùng hay xii
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hQi công dân tê' nhi dê'n mûc nào. 8ây là nhùng khai ni~m qu6c tê' hoa,
trong hoàn cành qua dQ di kèm v~i bâ't 6n dinh (biê'n d6i nhanh chong cua
dâ't dai). 86i v~i nhiêu ngltài, qua dQ dÔng nghia v~i bâ'p bênh, bâ't châ'p
tiê'n trinh chung - nhling không dê'n mûc ph6 biê'n - cua tâng tnidng kinh
tê'. Ngay ban thân khai ni~m qua dQ - d~c bi~t dtiâi goc dQ lôgich cua cac
chu thê' trong hô'i canh qua dQ, d6i tuqng trao d6i giùa cac nhà nghiên
cûu trong khuôn kh6 hQi thao nQi bQ dtiqc t6 chûc t;;ti Vi~n 8ào t;;tO
chuyên ngành dô thi Hà NQi thang 11/2002 - cung ta ra râ't phûc t;;tp.

Tni~c dinh kiê'n vê sl.j ddng nhâ't cua hinh thai dô thi và sl.j can thi~p

cua Nhà ntiâc và tu nhân, tni~c dinh kiê'n vê sl.j can trd xu hti~ng biê'n
d6i, nê'u mu6n hiê'u vê qua dQ dô thi thi ta phâi xem xét cac d~c diê'm
vê v~t châ't, thê' chê' l~n tinh th~n, không chi dê' hiê'u diêu mà xâ: hQi co
xu hti~ng g;;tt hO (hay tlm cach thoat khai), mà côn dê' hiê'u dâu là nhùng
yê'u t6 cd ban dê' biê'n d6i dô thi. Trên binh di~n v~t châ't, trong cu6n
sâch này, ngtiài ta së không ng;;tc nhiên vê tâm quan trçmg cua vâ'n dê
nti~c s;;tch và h;;t tâng giao thông, nhùng ngành dQc quyên mà cac tac gia
cho dng dong vai trô trung gian trong thài k5' qua dQ dô thi, và là yê'u
t6 cd ban cua qu6c té' hoa ho;;tt dQng dô thi qua cac hinh thûc uy quyên.

V~i chtidng d~u tiên n6i vê qua trinh dô th! h6a và quan ni~m dô thi
cua cac chu thl, cu6n sach này thê' hi~n ra tinh d6i m~i rua cac công trinh
nghiên cûu do PRUD khdi xti~ng. Trên thl.jc tê', trlnh tl,t cua cu6n sach
dtiqc séip xé'p theo hai chu dê. Lo;;tt bài vié't dâu tiên trlnh bày vê biê'n
dQng dô thi trên hai binh di~n khac nhau: tai quy ho;;tch dô thi thông qua
quy ho;;tch l;;ti m;;tng lti~i dtiàng giao thông và di dân n(H th! dê' thâ'y dtiqc
sl.j biê'n dQng cua dô thi. Lo;;tt bài thû hai dê c~p dé'n cac thdch thûc vf mqt
chién 1lll;1c do cdc bién dQng này gây nên: thach thûc cua vi~c tai dinh cti khi
xoa hO cac khu nhà t;;tm d dô thi; thach thûc liên quan dê'n sl.j ll.ja chQn
phtidng thûc quan 1:9' nti~c s;;tch, mQt dich Vl;l dô thi d~c bi~t. Cu6i cùng,
tu duy cua cac chu thê' dtiqc trinh bày trong ba chtidng cu6i - chu thê' d;;ti
di~n cho dô thi trong thài kl m~i thông qua vi thé' và lqi ich tudng phân
cua hQ, bdi vi dây, mQt m~t là mâm m6ng cua xâ: hQi công dân dtiqc hinh
thành tù cac t6 chûc cd sd, ~t khac là cac chu thê' qu6c té' c6 vai trô giam
sut vi hai 1:9' do thtiàng di kèm v~i nhau: 1:9' do tài chinh thông qua cac nhà
tài trq trong khuôn kh6 dl.j an vi~n trq ODA (chtidng 7), 1:9' do giam dinh
k5' thu~ t thông qua ho;;t t dQng cua cac cd quan tu vâ'n và vân phông nghiên
cûu qu6c tê' (chtidng 8). Cac tac gia không thê' giâi thich ra hdn vê hai thai
cl.jc cua M th6ng chu thê' dô th! dang trong thài k5' thai nghén. Tuy nhiên,
nhùng d6ng gop này cung cho thâ'y ra nhùng tdn t;;ti và bûc xuc chung vê
cd sd h;;t tâng và môi trtiàng dô thi.
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M~c dù d6i htÇ1ng (tU ho~t dQng theo ngành dê'n kê' ho~ch hoa t6ng
thê') và câp dQ quan sM (tU câp dô thi den chinh sach tâm cà qu6c gia) rât
da d~ng, nhung cac bài viê't trong cu6n sach này rD ràng không dinh dê
c~p dê'n toàn bQ linh Vl/.c nghiên cûu vê dô thi Vi~t Nam sau D6i mâi v6n
rât phûc t~p. Tuy nhiên, cac công trinh nghiên cûu trong khuôn kh6 cua
PRUD dl1Ç1C hl1c1ng thành qua cua cac nghiên cûu da tht!c hi~n trttâc do
ho~c dang dl1Ç1C tien hành song song trong khuôn kh6 cac chl1c1ng trinh
khac. Ngoài nhùng tài li~u tham khao không thê' thiê'u nhl1 Atlas Vi~t Nam
cua Vù Tt! Up và Christian Taillard và cac tài li~u quan tr9ng v~ lich s11
dô thi dl1Ç1c s11 dl,mg M nghiên cûu nhùng biê'n dQng gân dây cua dô thi
trong tiê'n trinh lich stilâu dài (vê m~t này, cac tài li~u cua Philippe Papin
da gop phân rât quan tr9ng), cân kê' dê'n tài li~u dja ly dô thj vê st! phat
triê'n cua vùng ngo~i ô Hà NQi, dl1Ç1c tht!C hi~n dl1âi st! chi d~o cua gi.:io
sl1 Georges Rossi (trong cu6n Atlas d6 hQa vi tinh Hà NQi và cac lu~n an
dl1Ç1c Mo v~ c1 Trttàng D~i h9C Bordeaux 3, nhùng lu~n an này b6 sung
nhiêu thông tin dQc dao cho vi~c xây dt!ng atlats). Cùng cân pMi kê' dê'n
cac công trinh nghiên cûu xa hQi h9C dô thj vê qua trinh dô thi hoa và cac
vân dê môi trttàng cua TP.HÔ Chi Minh, dl1Ç1C tiê'n hành trong Chl1c1ng
trinh hÇ1p tac vâi Thl;!y Si, dl1âi st! chi d~o cua giao sl1 Michel Bassand; Vâi
ml;!c tiêu xuât ban, cac nghiên cûu này tiê'p tl;lc dl1Ç1c phat triê'n trong cac
lu~n an bao v~ t~i Trl1àng D~i h9c Bach khoa liên bang Lausanne (EPFL).
Trong cac nhom nghiên cûu cua PRUD, dong gop tich ct!c cua tac gia cac
lu~n an - Cl;! thê' là Fanny Quertamp c1 trttàng Bordeaux 3 và Sébastien
Wust c1 EPFL - cho thây ràng hiê'u biê't v~ dô thi Vi~t Nam da dl1Ç1c ph6
biê'n rQng rai và cac nghiên cûu hi~n t~i da thùa hl1c1ng kê't qua khoa h9C
dl1Ç1c tich luy tU trttâc. Cu6i cùng, cân nh~c dê'n lu~n an vê giao thông dô
thi c1 Vi~t Nam mà Nguyên Thi~n Phu mâi bao v~ t~i Trttàng D~i h9C
Lumière Lyon 2. Nguyên Thi~n Phu là thành viên cua nhom nghiên cûu
v~ giam dinh do Eric Baye và Jean-Michel Cusset dûng dâu. Trên tht!c tê',
dây là lu~n an dâu tiên vê chu dê rât quan tr9ng mà ta co thê' thây qua
cac chl1c1ng khac nhau rua cu6n sach này.

Trong cac nghiên cûu vê linh vt!c Cl;! thê', v~ nguyên t~c, Chl1c1ng trinh
Nghiên cûu dô thi vi st! Phat triê'n cùng mc1 rQng sang linh vt!c giam dinh
và t6 chûc phi chinh phu (st! tham gia cua cac nhà nghiên cûu thuQc t6
chûc "Cac dô thi trong thài ky qua dQ" là mQt bàng chûng), vâi dt! dinh
làm cho vi~c nghiên cûu và linh vt!c liên quan tiê'n l~i gân nhau thông
qua cac ho~t dQng dô thi (ca nhùng ngl1ài co thâ'm quyên quyê't dinh và
cac chu thê' tham gia, cùng nhl1 cac công dân và nhùng ngl1ài sû dl;!ng
dich Vl;! dô thi). Chinh trên tinh tMn này, cac hQi thâo giùa ky quy mô
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vùng dà du'Ç1C t6 chûc, mQt m~t nh~m trao d6i nQi bQ giùa cac nhà nghiên
cûu và nhùng ngu'ài phl,1 trach chu'o'ng trinh, và m~t khac nh~m trao d6i
vâi d61 t.le bên ngoài.

CUQc hQi thào d~u tiên trong 4 hQi thào dà du'Ç1C t6 chûç t~i Hà NQi
thang 11/2002 theo chu d~ "Hà NQi: Thành ph6 d~c thù và slj llja chçm
phât tri~n". HQi thào này dà gây du'Ç1c tié'ng yang d~c bi~t nhà st! hÇ1p tac
giùa PRUD (cd quan di~u ph6i khoa hQc) vâi Vi~n Bào t~o chuyên ngành
dô tN (IMV) và UBND TP.Hà NQi, trong khuôn kh6 dlj an hÇ1p tac phân
ca'p cua vùng Île-de-France và vâi slj trÇ1 giup cua B~i sû quan Phâp.

Vai trè> cua IMV và cua hai giam d6c ké' tié'p nhau cua Vi~n - d~c bi~t

là Laurent Pandolfi, tac già ctla lu~n an ra't hay du'Ç1c bào v~ t~i Vi~n Quy
ho~ch dô tht Phâp nâm 2001, vê d~ tài "Mành dât vô gia. Cài cach dta
chinh và dô tht Ma èJ Vi~t Nam. Hà NQi 1986-2000", và cûng là thành viên
cua mQt nh6m nghiên cûu trong khuôn kh6 chu'o'ng trinh PRUD - xûng
dang du'Ç1c bi~u du'o'ng.

Nhu' v~y, qua danh gia cac công trinh nghiên cûu v~ phât tri~n dô tht
èJ Vi~t Nam du'Ç1C thljc hi~n trong khuôn kh6 chu'o'ng trinh cua PRUD, cu6n
sach này, vâi tu' cach là ph!n n6i tié'p cua chu'o'ng trinh n6i trên, phàn anh
nhùng nÔ Iljc cua cac nu'âc kh6i Phap ngù, thông qua cac cd quan hÇ1p tac
qu6c gia ho~c phân câp, M du'a ra nhùng kié'n thûc mOi vê phat tri~n dô
tht èJ Vi~t Nam trong khuôn kh6 hÇ1p tac khoa hQc, và do d6, g6p pMn
làm ra ho~t d()ng công vê phat tri~n dô tht và hÇ1p tac qu6c té' trong lïnh
vljc này.



1

Diên bié'n và chu th€
cua thÔ'i ky qua dQ dô thi èJ Vi~t Nam

Christian Pédelahore de Loddis

TIm vê cQi nguÔn cua cac thành ph6

Nhom nghiên rou rua chung tôi1 co nhi~m V1;1 phân tich OOùng ye'u t6
chinh trong qua trlnh bùng nô' dô thi éJ Vi~t Nam, trên cd séJ mÇ>t phu'dng
phap tie'p c~n da ngàOO, OO~m xac djnh và tai ~o l~i nguÔn g6c, diên biê'n
cùng OOu' m6i liên h~ giùa cac giai do~n khac nhau trongqua trlnh phat triê'n.

8ê' thl;tc hi~n nhi~m V1;1 này, chung tôi da tie'n hàOO nghiên cûu cac
van dê dô thi éJ Vi~t Nam, OO~m làm rêi m6i quan h~ bi~n chûng giùa
truyên th6ng van Ma và phat triê'n kinh te', dê' qua d6 nm hiê'u OOùng
chuyê'n bie'n vê m~t xa hÇ>i thông qua OOùng thay dô'i C1;1 thê' và tu'Q'ng
tntng cua hinh dang không gian, theo OOu' giâ thuye't cua chung tôL

Chung tôi da di sâu nghiên cûu mÇ>t IInh vl;tc côn ft du'Q'c tlm hiê'u éJ
Vi~t Nam, do là phân tich vân hoa không gian, cach suy nghï và hàOO
dÇ>ng cua cac chu thê' tham gia vào qua trinh phat triê'n dô thi d Vi~t Nam.

Vu tiên cho nghiên cûu thl;tc ?ia, chung tôi da c6 g~ng tim hiê'u cd séJ
hàOO dÇ>ng cua hai chu thê' tiêu biê'u: mÇ>t bên là cac kie'n truc su' và chuyên
gia quy ho~ch dô thi, OOùng ngu'à'i co kie'n thûc và bie't thê' hi~n OOùng
hiê'u bie't rua minh dê' t~o nên thàOO ph6; côn bên kia là ngu'à'i dân, cac
OOà d~u tu', xây dl;tng d~i di~n cho cach làm theo t~p quan, cach can thi~p

theo trl;tc gülc, th6i quen và thl;tc d1;1ng.

1 f)~ng Phong, Heinz Schütte, Shoichi Ota và Christian Pédelahore (chi di;lO nghiên cûu).
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Cac thành phô' èI Vi~t Nam hi~n nay

Bi hiê'm và kh6 hiê'u, không cMc cMn và hay thay d6i, d~y mâu
thuân, vua ngâu hûng vua hlnh thûc, vua tr~t hl vua vô ky lu~t, d6 là
mQt sÔ Hnh tu thtiàng dtiçJc dùng dê' kh~c hqa bÔi canh pMt triê'n dô
thi èJ Vi~t Nam.

Dê' tiê'n hành công tac nghiên cûu qua trlnh hlnh thành không gian và
vai trô cùa cac chù thê' trong qua trinh pMt triê'n dô thi, chting tôi dii xuâ't
pMt tU nhùng nh~n xét danh gi<1 vê cac nhân tÔ này cùa cac chuyên gia
ntiâc ngoài: cac nhà d~u tu, cac chuyên gia quÔc tê', cac t6 chûc hçJp tac
song và da phtidng.

Nhùng nh~n xét này cho thâ'y ra mQt tlnh hUÔng phûc tq,p và kh6 tiê'p
c~n, trong d6 không gian dô thi vua là nCli. thê' hi~n, vlia là phtidng ti~n

thtic dây qua trlnh quÔc tê' h6a, dÔng thài lq,i tq,o ra nhùng phàn ûng ban
s~c dÔi l~p lq,i vâi qua trinh này.

Bên cq.nh d6, kê tU sau khi d6i mâi và mèJ càa nên kinh tê' Vi~t Nam,
xây dl!ng, dâ't dai và kinh doanh bâ't dQng san dii trèJ thành mQt hOq,t dQng
kinh tê' chinh cùa ca ntiâc và là yê'u tÔ chinh gitip nguài dân di thi~n dài
sÔng, tq,o ra sl! khac bi~t xii hQi và cd hQi làm giàu.

Thê' nhUng, èJ Vi~t Nam, tU xtia dê'n nay, van h6a dô thi vân thtiàng
xac dinh và tq,O dl!ng nên cac ddn vi liinh th6, trong d6 bÔi canh và th6i
quen d~c thù cùa dia phtidng tÔn tq,i và pMt triên vâi mQt sûc sÔng miinh
li~t. Hi~n nay cach làm này vân dtiçJc ap dl;!ng và trèJ thành xu htiâng chù
dq,o trong qua trlnh xây dl!ng ph~n lân2 cac khu dô thi mâi, trong dô côn
nhiêu yê'u tÔ xa rài vâi nhùng tiêu chi và chuân ml!c quÔc tê'.

Nâm dtiçJc nhùng d~c diê'm này, chting tôi dii d6i chiê'u hai phtidng
pMp tiê'p c~n: mQt là nghiên cûu nhùng thay d6i Cl;! thê t~i mQt thài diêm,
trên nhùng dia bàn khac nhau (dÔng d~i); hai là fun hiê'u nguÔn g6c van
h6a và hlnh thûc ké thua nhùng thay d6i d6 theo thài gian (lich d~i).

Song song vâi qua trinh nghiên cûu, chting tôi cüng tiê'n hành phân
tich cac d6i tuçJng và yéu tÔ câ'u thành dô thi, cüng nhti nhùng d~c diêm
và th6i quen cùa cac chù thê tq,o ra nhùng yê'u t6 d6. Nhà cach làm này,
chting tôi dii nêu b~t lên dtiçJc mQt s6 yéu t6 kh~c hqa nên ban s~c và qua
trinh pMt triê'n cùa cac thành phÔ èJ Vi~t Nam.

2 Chi~m 80% di~n tich xây dt!ng vào d~u nhùng nâm 2000. Hi~n nay di~n tich này dii
bi thu h~p dl1âi sûc ép cùa cac công ty xây dt!ng dl1qc st! hô trq cùa cac thành ph6.
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Dô th! hoa: vâ'n dê cua toàn xâ hQi
Tü nhüng nam 1990, khu vt!c ngo~i vi cac thành ph6 éJ Vi~t Nam dii tréJ

thành noi không ngüng diên ra cac ho~t dQng mua ban và xây dt!ng, chu
y~u cua cac ca nhân và cac hl) gia dinh. T~i khu vt!c này mQt mét vuông
dât cüng c6 thê tréJ thành d6i tu'<;1ng cua long ham mu6n, cua ho~ t dQng mua
ban, trao d6i, k~t thuc b~ng ho~t dQng xây dt!ng ho~c cai t~o naD nhi~t chI
tôn trQng duy nhât ranh giâi cua khu dat và nguyên t~c v~ch tuy~n trên cac
ph6 chinh.

Xu htiâng phat triên không gl ngan n6i này cu6n hut toàn bQ cac t~ng

lâp xii hQi, thê hi~n mQt mong mu6n chay bOng là, b~ng mQi cach, b~t cac
khu dat dô thi ho~c c6 thê dô thi h6a phài sinh lQ'i. Trong ho~t dQng này,
cac ca nhân, doanh nghi~p tu' nhân và mQt lo~t cac cd quan, t6 chûc éJ vào
th~ d6i m~t, c~nh tranh vâi nhau. St! tang gia dat éJ cac thành ph6 và khu
vt!c xung quanh dii tréJ thành van d~ quan trQng trong cUQc s6ng hàng
ngày cua m6i thành viên trong xii hQi dô thi dtidng d~i.

K~ thüa truyên th6ng quan ly cap làng xii trtiâc dây và quyên tt! chu
trong thèli ky hai cUQc chi~n tranh ch6ng Phap và ch6ng My, phân lân cac
cd quan hành chinh cac cap, cac doanh nghi~p nhà ntiâc và ban công dêu
c6 quy dat riêng cua minh, bat kê chûc nang chinh và lïnh vt!c ho~t dQng
cua hQ3.

Bên qnh d6, trong vong 15 nam, kê tü nam 1975, cac dt! an cua Nhà
mtâc và chinh quyên cac thành ph6 chI diên ra trên quy mô nho, theo kiê'u
cac ho~t dQng phl,l, chu y~u'là do ngu6n kinh phi h~n h~p.

Trong vong 5 nam tréJ l~i dây, sau khi dii tich lüy dtiQ'c ngu6n lt!c,
chinh quyên cac thành ph6 lân éJ Vi~t Nam dii bât tay vào tht!c hi~n cac
công trinh h~ t~ng quan trQng, d~c bi~t là m~ng ltiâi dtièlng giao thông Cd

séJ (d~i lQ, dtièlng c6 tr6ng cây xanh) ngày càng quy cu. Hi~n nay cac thành
ph6 vân ti~p tl,lc xây dt!ng cac công trinh dich Vl,l cd ban và cac diê'm vui
choi, giai tri, d6ng thèli ti~n hành cac chi~n dich xây dt!ng nhà chung eu dê'
ban cho dân.

M~c dù trong thèli gian gân dây, Nhà ntiâc và chinh quyên cac thành
ph6 dii kiêm soat dtiQ'c qua trinh phat triê'n dô thi và khu vt!c ngo~i vi,
cO' gang t~o ra mQt khuôn kh6 cho st! bùng n6 dô thi, nhttng vân chtia
h~n ch~ dtiQ'c cac y ttiéJng ca nhân, yé'u t6 chinh trong cd câ'u dô thi cua
dat ntiâc.

3 Do là tnlàng hqp cùa cac nông, Hlm tntàng, cac công ty khai khoang và cac bO.
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Phlidng phâp nghiên Cûu da ngành

Công trinh nghiên CÛU du'Ç1C tiê'n hành trong nhiêu nam cua chung tôi,
tht!c hi~n trong khuôn kh6 cua Chu'dng trinh Nghiên CÛU dô thi vi st! PMt
tri~n4, quan tâm dê'n nhùng bi~u hiçn v~t châ't và tinh th~n cua qua trinh
phat triên dô fut; nhùng bi~u hiçn này hlnh thành tü st! chÔng chéo và
tu'dng tac giùa cac hOé;lt dQng quy hOé;lCh c6 kê' hOé;lCh và qui hOé;lCh theo sang
kié'n ca nhân.

Bê' tht!c hiçn m\,lC tiêu này, chung tôi dii chu trçmg xac d!nh và phân
tich qua trinh du nh~p và ph6 biê'n cac mô hlnh té;lo dt!ng không gian, theo
nghia rQng, bao gÔm: chié'n 1u'Ç1c, hlnh dang và tu' thê' kié'n truc, cüng nhu'
y nghia biêu tu'Ç1ng và kinh tê'.

Chung tôi nh~n thâ'y ràng tü nhùng th6i quen mà cac chuyên gia dô
thi cüng nhu' cac chu thê tu' nhân dii phat triê'n thành cac mô hinh, công
C\,l và phu'dng phap tac nghiçp.

Sau khi dii s~p xê'p theo thû tt! cac tntèlng hÇ1p tiêu biê'u, chung tôi c6
gâng tlm hiêu cach suy nghi và th~ hiçn rua cac chu th~, m~c dù công viçc
này hoàn toàn không ddn gian, Wi cach suy nghî và thê hiçn thu'èlng mang
tinh phi chinh quy và gân nhu' hoàn toàn vô y thûc.

Giai dOé;ln tü 1990 dê'n nay du'Ç1c danh dâ'u bàng qua trinh bùng n6 dô
thi và hiçn tu'Ç1ng qu6c tê' Ma cac chu th~ tham gia vào công tac quy
hOé;lCh, khiê'n cho cac thành ph6 éI Viçt Nam phài d6i m~t vdi nhiêu vâ'n
dê, trong do c6 nhùng vâ'n dê chung rua cac dô thi châu A. và nhùng vâ'n
dê riêng cua cac thành ph6 dang phat tri~n cüng nhu' cua cac thành ph6
dang mél ctia nên kinh tê' thi tntèlng.

Sau 15 nam vdi nhiêu thay d6i, gièl dây chung ta co thê tiê'n hành
phân tich nhùng gi dii di~n ra trong qua khû và dt! tinh nhùng chuy~n

bié'n trong tu'dng lai, nhu' triên khai nhùng chu dê chung và riêng liên quan
dé'n hlnh dang dô thi và ban s~c van Ma.

Nhùng chuyên bié'n này dôi hai pMi tang cu'èlng nghiên cûu và d6i
mdi nhàm di tié'n phu'dng phap tié'p c~n và tht!C hiçn sao cho ngày càng
phù hÇ1p vdi trinh dQ phat tri~n dô thi cua cac thành ph6 éI châu A.

Sau khi t~p h<;1p và d6i chiê'u cac dù liçu và phu'dng phap nghiên CÛU

cua cac chuyên gia thuQc cac ngành sau: dô fut, kié'n trUc và van h6a
(Christian Pédelahore, Shoichi Ota), xii hQi hQc (Heinz Schütte), kinh tê' và

4 Chu'ong trlnh nghiên cûu PRUD 79 vm tiêu d~ n Nhûng biê"n d6i v~ vân h6a không
gian và st! nâng dOng cua cac chù tM trong qua trinh phât tri~n dô thi èJ Vi~t Nam n.
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Iich sl1 (E>~ng Phong), chtlng tôi dâ nêu ra dttÇ1C ba vân dê liên quan dê'n
thành ph6 Hà Nqi.

Trong khi tlm hiêu nhùng mô hlnh mang tinh biêu tru'ng và qua trlnh
biê'n dôi cua cac thành ph6lân éJ Vi~t Nam, chting tôi dâ c6 g~ng t~p hÇ1p
nhùng dù li~u tù ba nguÔn khac nhau, do là: tiê'n hành tMm dô y kiê'n và
phân tich thông tin; thu th~p, phân tich và nghiên cûu cac tài li~u lttu trù
và Mo chi; phân tich tht,ic tr~ng không gian vê m~ t kiê'n truc và dô thi.

Qua trlnh nghiên cûu cua chting tôi dâ t~o diêu ki~n thu~n IÇ1i dê cac
chuyên gia thuqc hai ngành khoa h<;>c khac nhau: mqt bên là cac kiê'n truc
stt và chuyên gia dô fui và mqt bên là cac chuyên gia thuqc ngành khoa
h<;>c xâ hqiS, c6 thê tiê'p xtic và trao dôi thông tin vâi nhau.

Phttdng phap dttÇ1C chting tôi ap d"mg thl1 nghi~m là dtta ra cho cac
nhà nghiên cûu nhùng vân dê và chu dê v6n thuqc chuyên ngành cua
nh6m chuyên gia kiên trUc và dô thi (nhtt hlnh thai dô thi, công trlnh, nhà
éJ), sau d6 tht,ic hi~n trao dôi nhlim t~o diêu ki~n thu~n IÇ1i cho cac kiê'n
truc stt trong công tac thiê't kê' và cho cac chuyên gia thuqc ngành khoa
h<;>c xà hqi trong vi~c dÔi mâi phttdng phap6.

Ba gia thiê't dâ dttÇ1C kiêm nghi~m nh~m t~o ra mqt khuôn khÔ bttâc dâu
cho qua trlnh nghiên cûu. Theo chtlng tôi, cac gia thiê't này chinh là nhùng
nhân t6 tiêm â'n t~o nên m6ng cho nhùng nét d~c thù eu.a cac thành ph6 éJ
Vi~t Nam.

Gia thiê't thû nhât là cüng gi6ng nhtt ban thân qua trlnh phat triên cua
cac thành ph6, cac chu thê cua qua trlnh này bi chi ph6i béJi nhùng truyên
th6ng vAn hoa và nhân sinh n6i tiê'p nhau; nhùng truyên th6ng này bi mQt
khung W WéJng che lâp, nhu'ng không vi thê' mà bi xoa nhôa.

Trong nhùng truyên th6ng này d~c bi~t pMi kê dê'n truyên th6ng
ch6ng ngo~i xâm ngay tù buÔi dâu dt,ing nttâc, g~n liên vâi nhùng biê'n
c6Iich sl1 cua dân tQc Vi~t Nam. Chinh vi thê' cac thành ph6 cua Vi~t Nam,
d~c bi~t là Hà Nqi dâ dttÇ1c hlnh thành tù nên vAn hiê'n hàng nghln nAm
dâu tranh giành dQc l~p và phân dinh ranh giâi.

Truyên th6ng này dâ bi gian do~n trong thài gian gân dây; diêu d6
dttÇ1c thê hi~n ra qua nhùng biê'n dÔi cua qua trlnh bùng nÔ dô thi. Tuy
nhiên, nhùng biê'n dÔi này l~i xuât phat tù chinh vi~c kiên quyê't duy tri
mQt s6 mô hlnh phi chinh quy dân dân hlnh thành cùng vâi thèti gian.

5 Bao g6m cac ngành: kinh tê', dia Iy, ijch sil', khâo c6, triê't hÇlC, xii h<)i hÇlC và nhân chùng hÇlC.
6 Chuyên tù nghiên cûu hi~n tuqng ijch sil' sang phân Hch vâ'n d~, dlia ra giâ thuyê't, tiê'n

hành di~u tra, thâm do d~ xù Iy m<)t cach khoa ht;>c nhùng vâ'n d~ Cl;! thê và chuyên sâu,
chû không phâi nhùng vâ'n d~ chung chung.
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Nhùng mô hlnh truy~n th6ng này thtiang xuât hi~n mQt cach vô thûc,
ho~c dôi khi c6 y thûc trong cach suy nghi cua chinh nhùng ngtiai ho~ch
dinh và tht!c hi~n chinh sach quy ho~ch dô tht.

Gia thuyé't thû hai là thành ph6 Hà NQi dtiÇ1C hlnh thành nên tü m6i
quan h~ g~n b6 thtiàng xuyên và st! tac dQng qua l~i giùa nhùng anh
htidng tü bên ngoài và nhùng mô hinh, cach thûc thê' hi~n mang d~m ban
sâc dân tQc.

Di~u d6 giup chung ta hiêu dtiÇ1c t~i sao cac nhà kinh té' và giâi tri
thûc Vi~t Nam ngày nay co thê' dê dàng nâm bât và thê' hiçn dtiÇ1c nhùng
quan diê'm và ky thu~t hi~n d~i cua phtidng Tây mQt cach nhanh ch6ng,
hi~u qua và vâi tinh th!n sang t~o.

Qua tht!c là n~n van h6a s6ng dQng này t6n t~i dt!a trên hàng ngàn
nam kinh nghiçm tié'p thu, chuyên hoa và hâp thl:! cac mô hinh và anh
htidng tü bên ngoài.

Gia thuyé't thû ba là trong b6i canh ltch sà d~c thù, t~i diê'm giao thoa
giùa nên van minh phtidng Dông và phtidng Tây, da hinh thành và phat
triê'n mQt ky nang hoàn thi~n trong vi~c kiê'm soat và xà ly mQt cach khéo
léo st! cân b~ng giùa quyên 1* và phan khang, ding nhti m6i quan h~

chié'n ltiÇ1C giùa ké m~nh và ké yê'u.

B6i canh d6 cüng d6ng thai t~o ra và phat triên kha nang dàm phan
sâc sao bié't ké't hÇ1p giùa viçc dê dàng châp nh~n cac mô hinh vâi nhùng
phtidng an lt!a chQn mang d~m nét ca nhân. .

Diêu do cüng giup chung ta giai thich t~i sao kh6 c6 thê phân dinh
ranh giâi giùa chinh quy và phi chinh quy; cac chu thê cùa qua trinh dô
tht h6a c6 thê tham gia tùy luc ho~c d6ng thai vào cà hai thé' giâi c6 ve
ngoài d6i l~p và mâu thuân vâi nhau này.

à dây chung ta co thê' lây quan diê'm cua Paul Mus vê st! dung hoa
bi~n chûng giùa cac trtiang pMi d6i l~p M ap dl:!ng vào m6i quan hÇ chi
ph6i cac chu thê' cua qua trinh phat triê'n dô tht t~i Vi~t Nam.

Qua trlnh tiê'p c~n v6'i thành ph6 cua cac chu th€
Công trinh nghiên rou cua chung tôi xoay quanh ba linh vt!c diêu tra

b6 sung cho nhau, dt!a trên ba nhom d6i tuÇ1ng chinh, dtiÇ1c chia thành ba
nh6m d~c thù, do là:

- Cac chuyên gia dô th! (kié'n truc sti, chuyên gia quy ho~ch);

- Cac chu thê' tu nhân (ca nhân và hQ gia dinh);
- Câc nhà ho~ch dinh chinh sach, quan ly và can bQ nhà ntiâc.
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Qua trinh nghiên CÛU cac tnt~g hQ'p C1.;1 thê và cac cUQc phong vâ'n
dâ cho thâ'y st! gi6ng OOau v~ ban châ't giùa giai do~n hi~n t~i và làn song
hi~n d~i h6a di~n ra vào th~p niên 30 Hên quan d~n thai dQ và cach thûc
ti~p OO~n cac ky nâng, phUdng phap và ky thu~t tù bên ngoài.

NMn djnh trên cho thâ'y c~n ti~n hàOO so saOO giùa hai thÔ'i ky này
bàng cach xac djnh st! khac bi~t v~ m~t s6luQ'ng và xâ hQi, b6i caOO thÔ'i
gian cüng OOu m6i quan M tY l~ và mûc dQ phûc t~p.

Qua cac bu6'c nghiên CÛU dâ n6i lên mQt vâ'n dê trQng tâm là m6i quan
h~ giùa cac chù th~ rua qua trinh phat tri~n dô !hl v6'i tinh hi~n d~i cüng
OOu vÔ'i OOùng gi nàm ngoài không gian và cach suy nghi cùa hQ oou: lïnh
Vl!c quy chi~u, ~p quan và phudng thûc quy ho~ch cùa nuÔ'c ngoài.

Trong thÔ'i ky qua dQ di~n ra OOanh ch6ng này, dô thi, hiêu theo nghia
rQng là st! th~ hi~n không gian xâ hQi và vân Ma, ngày càng trd nên
phong phu hdn. ThàOO ph6'l~i mQt l~n nùa trd thàOO di~m d~u m6i d câ'p
qu6c gia, ndi diên ra cac ho~t dQng trao d6i kinh t~ giùa mQt M th6ng
mang n~ng t~p h,lc dia phUdng và mQt M th6ng mang tinh toàn c~u, ndi
ti€p xuc và dung hôa giùa hai n~n vân h6a truyên th6'ng và hi~n d~i.

Nhùng d~c di~m này th~ hi~n ra nét trong ki~n truc và không gian thàOO
ph6' Hà NQi tù giùa OOùng nâm 1980 dé'n nay.

Vi~c so saOO, d6'i chié'u k~t qua nghiên cûu cùa nhiêu chuyên ngàOO
khac OOau da duQ'c tié'p h,lc Mng qua trinh di sâu tim hi~u OOùng vâ'n d~

duQ'c chung tôi coi là c6 ich vê m~t tht!c tiên trong thÔ'i ky bùng n6 dô thi
hi~n nay.

Hdn nùa, chung tôi cam thâ'y ràng, trong qua trinh nghiên cûu, chung
tôi luôn song hàOO v6'i OOùng diên bié'n cùa qua trinh pMt tri~n. Qua v~y,

tinh tr~ng câng thâng và d6'i l~p v3.n ti~p h,lc t6n t~i d kh~p mQi ndi, ca
vê m~ t vân h6a và OOân sinh, m~c dù dân tQc Vi~t Nam da và v3.n dang
cO' g~ng dung hôa và N dung hOa.

Qua khû

V~ m~t kié'n truc và dô thi, chung tôi da t~p trung nghiên CÛU cac tài
li~u rua nâm 1930 và 1950 OOàm xac djnh thÔ'i di~m nay sinh và qua trinh
duy tri tu tudng suy nghi dQC l~p cùa gi6'i tri thûc Vi~t Nam.

Qua trinh tùng bu6'c xây dt!ng ban s~c riêng, tnt6'c OOùng tMch thûc
cùa thÔ'i d~i, duQ'c hinh thàOO tù quan ni~m v~ tinh hi~n d~i, vê qua trinh
hi~n d~i h6a xa hQi và khoa hQc, ky thu~t, duQ'C coi là OOùng bu6'c pMt
triên không thê bo qua.
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Quan ni~m này c6 th~ dliÇ1C t6m t~t b~ng chinh lài rua cac tac gia thài
ky d67 nhli sau:

1. Tif minh làm ra nhüng sach c6 gia hi v~ vân chliC1ng chû không
dich sach nli~c ngoài.

2. So~n hay dich nhüng sach c6 tli tli<1ng xa hOi, làm cho con ngttài
và xii h9i ngày mOt t6t hC1n.

3. Thvc hi~n chu nghia binh dân, so~n nhüng cu6n sach c6 tinh cach
binh dân và c6 dOng cho mQi ngttài yêu chu nghïa binh dân.

4. Luc nào cüng m~i, tre, yêu dài, c6 y chi phâ'n dâ'u và tin tli<1ng
èJ sv tiên bO.

S. Coi trQng tif do cd nhân. Làm cho mQi ngttài hi~u r~ng d~o I<h6ng
không côn phù hÇ1p.

6. f)em phliC1ng phap khoa hQc phliC1ng Tây ûng d\:mg vào vân
chliC1ng An Nam".

Trong lïnh vvc hinh thai v~t châ't, chung tôi da fun hi~u ho~t dOng
mang tinh châ't d~t n~n m6ng cua HOi khai tri tiê'n dûc8, mOt t6 chûc d6ng
vai trô m~t xich giüa cac ho~t dOng quy ho~ch hoàn toàn cua Phap và sv
xuâ't hi~n tùng bliâc cua cac chuyên gia ngttài Vi~t Nam.

Chinh hOi này da t6 chûc cuOc thi thiê't kê' kiê'n trUc d!u tiên <1 Vi~t

Nam vào nâm 1926. Chu dê cua cuOc thi này th~ hi~n mong mu6n xù ly
mOt cach thvc tê' vâ'n d~ chô <1 cua « ngttài ban xû », dliÇ1c chia thành ba
lïnh vvc sau: nhà <1 hi~n d~i mang phong cach Vi~t Nam truyên th6ng
dành cho mOt gia dinh giàu c6, nhà 6ng rOng 3 mét trong khu ph6 dành
cho ngliài ban xû và nhà c6 chiêu rOng 6 mét cho mOt gia dinh thÇ1 thu
công trong khu 36 ph6 phliàng.

Nghiên cûu cuOc thi này da giup chung tôi hi~u dliÇ1c cach thûc và qua
trlnh hinh thành mOt nh6m chuyên gia Vi~t Nam, chu yê'u là nhüng ngttài
da tùng làm vi~c t~i S<1 Công chinh Dông DttC1ng. HQ da biê't t~n d\:mg cd

hOi này d~ dâ'y lên mOt phong trào suy nghï fun giâi phap dlia ky thu~t

cua phliC1ng Tây ap d\:mg vào cac mô hinh, gia tri và tinh th!n rua kiên
truc truyên th6ng.

7 Theo tôn chi cùa nh6m Tif lt/C v4n doàn dâng trong t~p chi Phong H6a ra ngày 2/3/1934.
Tôn chi này tM hi~n ro quan diêm không chi cùa nh6m vân ngh~ sI, mà r(\ng hdn nùa,
n6 tM hi~n quan diêm chung rua cac hQa sI và kiê'n trUc su tiên phong.

• Ban djch 7 trong 5610 tôn chi duc;1c trich nguyên vân tü phAn Vài nét v~ T\i l\ic vân doàn
trong cu5n Vân chUdng Tt! I\iC vân doàn, t~p l, rua Vi~nVân hQc do Phan Tr<;mg Thu&lg
và Nguyên Cü tuyên chQn và giffl thi~u, Hà N(\i 1999, NXB Giâo O1,J.c, tr. 10. (ND)

8 H(\i này do Albert Sarraut, Louis Marty và Ph~m Quynh thành l~p nâm 1919.
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Thè1i diê'm mang tinh chât quyêt djnh thû hai d6i vâi qua trlnh hinh
thàOO ngàOO kiên truc Vi~t Nam là st.! ra dè1i cua t6 chûc Aoo Sang do OOà
van Nhât Linh (Nguyên T11è1ng Tarn) thàOO l~p nam 1937, vâi ml,lc tiêu
ph6i h<Jp cac ho~t dQng Cl,! thê' cua giâi van ngM si trong linh vt.!c khoa
hQc xa hQi, h11âng vê nông thôn. Dt! an d~u tiên cua t6 chûc này là t~o ra
mQt mô hinh OOà CJ nông thôn theo thê' lo~i truyên th6ng, OOl1ng d11<Jc hi~n

d~i hoa b~ng cach d11a vào OOùng tiên bQ cua nên khoa hQc ph11cmg Tây9.

Tuy OOiên, công trlnh tiêu biê'u OOât cua Aoo Sang chinh là trong linh
vt.!c quy ho~ch dô thi, vâi mQt dt.! an quy mô lân, d6 là nghiên cûu quy
ho~ch khu Phuc Xa CJ phia B~c du Long Biên10.

Dây là mQt khu ph6 binh dân, bao gdm 670 lô dât và 25.000 dân; khu
ph6 này da daOO dâu hai b11âc quan trQng trong qua trinh hinh thàOO nên
van hoa kiên truc sang t~o rua Vi~t Nam.

B11âc thû OOât là, OOân dip này, t~i Hà NQi da xuât hi~n thê h~ kiên
truc s11 Vi~t Nam d~u tiên d11<Jc dào t~o t~i Trl1è1ng My thu~t Dông D11dng.
HQ da d~n d~n thay thê cho thê M OOùng ky thu~t viên dd hQa và cQng
st.! ddn thu~n.

B11âc thû hai là trong qua trinh pMt triê'n W WCJng, kiên truc ban dia
ngày càng d11<Jc khâng djnh rà nét ca vê m~t quy mô (tham gia vào quy
ho~ch dô thn lcIn xa hQi (quan tâm dên diêu ki~n s6ng và sinh ho~t cua
tâng lâp binh dân).

Thè1i diêm mang tinh chât quyêt djnh thû ba là Chiên traOO thê giâi
lân thû haî. Trong thè1i ky này, chinh phu cua dô d6c Decoux da quan tâm
dên OOùng vân dê mang tinh dân tQc, thi hàOO chê dQ h! cung h! dp, sù
dl,lng v~t li~u sân co cua dia ph11dng, pMt triê'n cac thàOO ph6 hi~n d~i,

xây dt.!ng OOà CJ cho tâng lâp binh dân. Nhùng vân dê này d11<Jc nghiên
cûu trong khuôn kh6 h<JP tac Phap-Vi~t dt.! tinh se d11<Jc duy tri.

Thè1i ky này minh hQa cho vai trô n6i b~t cua kiên truc và cac công
trlnh h~ t~ng lân n6i chung qua cac ho~t dQng thê hi~n vai trô dâu tàu
cua mQt bQ may quyên lt.!c n~m trong tay toàn bQ qua trlnh phat triên và
hi~n d~i hoa dât n11âc, cüng 0011 vi~c tiên djnh Wdng lai và di thi~n dè1i
s6ng dô thi.

9 Ti~n nghi, di~u ki~n v~ sinh, v~t li~u mâi.
10 Tac già chinh c4a dl.,i an này là kiê'n truc su' Nguy~n Cao Luy~n, ngu'è1i sang l~p van

phèmg kiên truc su' dâu tiên 0 Vi~t Nam, thành viên tich cl.,ic cûa phong trào Tân van
d6ng thè1i là nhân v~t chû ch6t trong vi~c kê't hqp giùa van Ma không gian truy~n

th6ng và nhùng gia hi ph6 biê'n cûa Phong trào kiê'n truc hi~n d~i.
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Trong b6i caOO d6, chung tôi t~p trung phân tich cach ti~p OO~n

OOüng biê'n dÔi v~ m~t v~t châ't và hi hiO'ng cüng 0011 cach xây dllng hlnh
hiÇ1ng và Cl.,l thê ml?t Nhà n11dc mdi giàOO d11Ç1c dQc l~p, theo 0011 cach làm
v6n v~n d11Ç1C ap dl.,lng trlidc dây, c6 nghia là không ngitng thu n~p và
thay dÔi cho phù h<;1p.

Vdi cach nghl trên, chung tôi cüng dà xem xét OOüng thay dÔi trong
sd dô quy ho~ch, bhng chl1ng Cl.,l thê v~ qua trlnh hlnh thàOO và khâng
djnh tUng b11dc ml?t chu trlie1ng mang tinh dân tl?c trong quy ho~ch và
djnh h11dng phat triên 0' câ'p dl? cac thàOO ph6 n6i chung. D~c bi~t, chung
tôi t~p trung phân tich và daOO gia toàn bl? công tac l~p Sd dô quy ho~ch

tÔng thê dAu tiên cua Hà NQi, do cac ki~n truc s11 Vi~t Nam l~p trong giai
do~n tU 1957 dê'n 195911• Là y~u t6 d~t n~n m6ng cho ngàOO quy ho~ch

dô lN hi~n d~i 0' Vi~t Nam, toàn bl? cac mô h1nh và ban vë này (m~c dù
côn mQt s6 chi tiê't liên quan d~n nguÔn gOc cua sd dô c!n d11Ç1c làm sang
ta) dà cung câ'p cho chung ta OOüng thông tin quy gia v~ b6i caOO l~p sd

dÔ, cach làm và OOüng kh6 khân cua pMn ldn cac chuyên gia ki~n truc 0'
mi~n B~c Vi~t Nam th~i ky sau khi giàOO d11Ç1c dl?c l~p. Qua tr1nh nghiên
rou tài li~u này dà giup chung tôi OO~n d~ng d11Ç1c cach làm và mô h1nh
tham chiê'u phi chfnh quy, không ro ràng, cüng 0011 làm n6i b~t tinh châ't
không chinh th6ng và ch~p va, th11~g mâu thu~n vdi OOüng chu trlie1ng
th6ng OOâ't luc bâ'y gièf.

Qua sd dô này, chung tôi cüng chi ra d11Ç1c rhng m~c dù nguèfi ta dà
muOn do~n tuy~t vdi qua khû và sà dl.,lng ph11e1ng an quy ho~ch dô lN cua
cac n11dc xà hl?i chu nghia, OOUng truy~n th6ng v~n ti~p tl.,lc tÔn t~i mQt cach
ngâ'm ngAm trong ky thu~t và th6i quen thi~t k~ thùa h11O'ng tU trliè1ng My
thu~t Dông D1ie1ng, cüng 0011 tU cac công tr1nh d~t n~n m6ng cùa Ernest
Hébrard và Louis-Georges Pineau (Pédelahore de Loddis, 1995 và 2(01).

Chung tôi cüng dà nghiên cl1u tài li~u lliu tm cùa cac cd quan, doanh
nghi~p và ca OOân liên quan d~n linh vllc kinh t~ xây dllng trong giai do~n
tU 1940 dê'n 1980.

Qua cac tài li~u này chung tôi cüng thâ'y mô hlnh ti~p n6i truy~n

thOng lich sà cua ca cac doaOO nghi~p OOà n11dc và hi OOân. Cac doanh
nghi~p hi OOân ti~p tl.,lc tÔn ~i cho d~n cuôî th~p ky 1950, sau d6 suy y~u

dAn, trO' thàOO thiêu s6, phi chfnh quy, OOUng v~n ngâ'm ngAm tÔn t~i cho
dê'n thèfi ky d6i mai thl xuâ't hi~n trO' l~i và phat triên nhanh ch6ng, tham
gia vào cac ho~t dQng kinh tê' ca d11di d~ng chinh quy và phi chfnh quy.

11 Tài li~u chua tüng duqc công b6 này da duqc thu th~p m(>t cach kiên tri v~i sI! M trq
cua giao su Ngô Huy QuYnh.
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Nhu v~y, c6 th~ n6i r~ng n~n kinh tê thi tntètng không hinh thành mQt
cach h,i phat hay theo phép màu, mà b~t ngu6n tU mQt thê ky chûa dvng
d~y ky ûc và kinh nghi~m nQi té;li.

Hifn tq.i

Tru6'c hêt, chûng tôi nghiên cûu di~n bié'n thvc tê và thành ph~n tham
gia vào qua trinh biên d6i dô thi hi~n nay.

Qua trinh nghiên rou hi~n tré;lng da làm n6i b~t b6n d~c di~m sau:
nhüng biên d6i này chù yêu dva trên sang kiên ca nhân, no chûa dl;ing sûc
s6ng và sûc sang té;lo ti~m !n, n6 mang ~ng dâ'u ân cùa nhüng kinh nghi~m

thu duÇ1c tU thvc tê th~ hi~n rD ca trong hOé;lt dQng quy hOé;lch và xây dl;ing
cùa cac cd quan và doanh nghi~p nhà nu6'c, n6 cho thâ'y nhùng tac dQng
qua lé;li giüa hai linh vvc công và hi ca v~ m~t không gian, cach làm và thành
pMn tham gia.

V~ m~t hinh dang bên ngoài, vi~c nghiên rou qua trinh biên d6i v~

không gian cùa cac khu ~p th~ da cho chûng tôi thâ'y rD nhüng ky thu~t

dUÇ1c nguai dân tùy ti~n ap dvng trong thai gian g~n dây da làm thay d6i
bQ m~t cùa cac « khu ph6 xa hQi chù nghia » éJ khu vvc vành dai sat trung
tâm Hà NQi nhu thé' nào. Vi~c cdi n6'i, phân chia và chiêm hüu d~y tinh tê
và sang té;lo cüng di~n ra ca d6i.v6'i cac bi~t thv thai Phap trong khu vvc
trung tâm và tréJ thành mQt mô hinh quy hOé;lch không gian và xâ hQi mang
d~m ban s~c dia phudng.

Qua trinh này da té;lo ra mô hinh và ky thu~t duÇ1c cac ca nhân ap
dt,mg rQng rai trong th~p ky 1990. Cac công trinh xây 1i~n k~ nhau dâ té;lo
ra cac day nhà, d~n d~n hinh thành nên cac khu dân eu khiên cho khu vvc
ngoé;li vi tréJ nên dông dûc hdn, lâ'n chiêm d~n di~n nch dâ't canh tac nông
nghi~p éJ ngoé;li thành Hà NOî.

Tù sau nam 2000, Nhà nu6'c b~t d~u tang cuang cac chiên dich ki~m

soat hOé;lt dQng xây dvng vô t6 chûc cùa cac ca nhân. D~ thvc hi~n ml,lC
tiêu này, chlnh quy~n cac câ'p dâ tranh thù dip tÔ chûc 5EAgames éJ Hà
NQi vào thang 12 nam 2003 d~ méJ cac chiên dich chInh trang và l~p lé;li
tr~t h,i ky eudng trong th6i quen sinh hOé;lt và slÎ dl,lng không gian cùa
nguèti dân thành ph6.

Cac chiên dich này g6p pMn dua chù tntdng rua thành ph6 vào vi~c

thvc hi~n cd câ'u dô thi d6ng thèti th~ hi~n rD chinh sach phat tri~n dô thi,
d6 là té;lo ra mQt thành ph6 c6 tr~t h,i, ky eudng, quy hOé;lCh c6 hàng 16i,
phù hÇ1p v6'i tiêu chu!n qu6c tê v~ hinh thai, phUdng phap quy hOé;lCh và
quan ly không gian dô thi.
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Xuât phat tù thvc tr~ng dô thi hi~n miy, chinh sach này xem ra c6 vé
truu hiÇl'ng, mang tinh ap d~t và co pMn vi lai. Hc1n nüa, n6 không thê
hi~n mong mu6n và nguy~n vQng cùa ngliài dân. N6 cûng chlia quan tâm
dé'n nhüng vân d~ nhli ban s~c dân tl?c12 (ml?t vân d~ trQng tâm mang tinh
chié'n lliÇl'C) và di san dô thi (trong d6 yé'u t6 kinh té' và vân hoa d6ng vai
tra quyé't dinh). Tuy nhiên, chinh sach này da thê hi~n dliÇl'C ml,lC tiêu, cho
thây rô quyé't tâm cùa Nhà nli& trong vi~c t~o ra ml?t khuôn khô và tâng
cliàng kiêm soat qua trlnh phat triên dô thi trong nhüng nâm t~i.

Bên c~nh do, vi~c nghiên cûu qua trlnh hinh thành ml?t xa hl?i dân sv
dô thi, dva trên bao chi xuât ban b~ng tié'ng Vi~t, cho thây cac dv an xây
dvng nhüng taa thap dâu tiên trong trung tâm Hà Nl?i da t~o ra nhüng
phân ûng quyé't li~t.

Nhli v~y, c6 thê n6i r~ng cac dv an bât dl?ng san l~n do ngliài nli~c

ngoài dâu hi và quan ly gân nhlilà nhüng dip duy nhât làm dây lên làn
song phân d6i èJ cac thành ph6, dê qua d6 ngliài dân và cac tÔ chûc xa
hl?i c6 thê cât tié'ng noi cùa minh.

Ngay tù ban dâu, cac ca nhân và t6 chûc xa Mi này da bié't sÙ' dl,lng
vai tra trung gian cùa Nhà nli~c và v~i sv ddng y cùa Nhà nli~c trong
trl1àng hçtp này, dê gây tié'ng yang và dài quy~n lÇl'i vê di san và dât dai
(d~n bù).

5Ù' dl,lng ban s~c vân h6a và dân tl?c cùa cac thành ph6lich sÙ', dùng
chinh chù trtic1ng cùa Nhà nli~c là cach thû hai thliàng dliÇl'c ngliài dân sÙ'
dl,lng dê thê hi~n chinh kié'n công dân trong tinh tr~ng thông tin và bao
chi bi kiêm duy~t.

vê m~t này, chung tôi cûng da nghiên cûu hlnh thai và y nghïa rua
cac thê lo~i kié'n truc tÔng hÇfP hi~n nay. Cac thê lo~i kié'n truc này chù
yé'u là ké't qua cùa vi~c saD chép và sÙ'a d6i cac yé'u t6 không gian và
phong cach kié'n truc thul?c dia và sau d6 m~i là kié'n truc truy~n th6ng
Vi~t Nam, thê hi~n rô qua vi~c lia chul?ng và dê cao chûc nâng xa hl?i rua
nhà bi~t thV èJ thành ph6 theo phong cach tân c6 diên và phong cach m~i

cùa dia phlic1ng.

Tuy nhiên, hi~n hiÇfng saD chép nguyên Vân không ph6 bié'n Um.
NgliÇfc l~i, dù thành công hay thât b~i, chù yé'u ngliài ta v~n c6 g~ng t~o

ra cho mÔi công trlnh ml?t dang vé riêng (thliàng câu ky hoa my theo dânh
gia cùa ngliài ngoài), nhting phâi dliÇfC ngliài thié't ké' và chù dâu hi coi là
hài Ma và dl?c dao.

12 M~c dù dây là du'ètng l6i cd bân trong chinh sâch cua Dâng và Nhà nu'(fc Vi~t Nam.
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Nhtt v~y, rô ràng là vi~c tiii sang t~o và tai cd câ'u, nÔ hIc t6'ng hÇ1p
nhùng nét mâi, g9t giüa, nhanh cMng làm cho chung tr~ lên tinh tUy hcJn
trong vàng mQt vài nam, chinh là nhùng nét d~c tntng cua qua trinh sang
t~o, chû không phâi là hi~n tu'Ç1l1.g saD chép nguyên van theo kiê'u r~p khuôn.

Bên c~nh d6, chung tôi cüng thâ'y rô nhùng cÔ g~ng thê' hi~n tinh dQc
l~p sang t~o mang tinh ca nhân, bi~t l~p và thu công dtt\Jc ngttè1i ta vô
tinh hay hùu y coi là hinh mâu duy nhât, không thê' sao chép dtt\Jc13. Vâi
cach l~p lu~n này, cac bi~t tht!, nhà liên kê và không gian dô thi ~ Hà NQi
vân dtt\Jc coi là nhùng yê'u t6 ban s~c, nhùng công trinh, th~m chi là
nhùng tac phâ'm, chû không phâi là nhùng san phâ'm da dtt\Jc chuâ'n h6a
và c6 thê' mang trao d6'i, tiêu biê'u cho mQt xa hQi htt~ng thl.;l.

Dung nhtt chung tôi da dê c~p dê'n trong mQt sÔ bài viê't trttâc dây,
m~t tiên cua cac công trinh dtt\Jc dâu tu' mQt cach qua mûc và tr~ thành
yê'u tÔ mang tinh biê'u tntng (Pédelahore de Loddis, 2000). Chûc nang
chinh cua m~t tiên là trinh chiê'u vâi toàn thê' xa hQi hinh anh vê tinh cach
và st! thành d~t rua chu nhân dÔng thè1i cüng là chu dâu tu' cua công trinh.
Nhtt v~y, mÔi ngôi nhà dêu c6 hai chûc nang: chûc nang sinh ho~t, ti~I}

nghi ~ bên trong và chûc nang thê' hi~n mûc dQ xa hQi ~ bên ngoài.

Nhân dây, chung ta cüng c6 thê' dtta ra hinh anh vê an cdm Tây và
an cdm ta dê' phân bi~t nhùng yê'u tÔ chiu anh htt~ng tù bên ngoài và
nhùng yê'u t6 hoàn toàn cua Vi~t Nam, hay n6i mQt cach sâu xa hcJn (b~i

chung c6 nguÔn g6c sâu xa hcJn), là phân bi~t giùa nhùng yéu tô' bên trong
và nhùng yéu tô' bên ngoài (xem Nguyên Van Huyên, 1944).

St! phân bi~t giùa hai phong cach khac nhau này d6ng thè1i l~i cho
phép dam bao tiê'p tl.;lc sà dl.;lng và thich nghi nhanh ch6ng vâi nhùng anh
htt~ng vê phong cach và biê'u tu'\Jng tù bên ngoài.

Cach làm này không phâi chl mâi dtt\Jc ap d\mg trong thè1i gian gân
dây, b~i chung ta da thâ'y vê't tich cua chung trên m~t tiên cac ngôi nhà
trong khu 36 phÔ phttè1ng ngay tù nhùng nam dâu cua thê' ky xx
(Pédelahore de Loddis, 1983).

C<ich xây dt!ng theo kiê'u « m~nh ai nây làm » cho dê'n nay vân chiê'm
ttu thê', cac công ty xây dt!ng càn râ't ft. Ngay t~i mQt sÔ rât ft khu vt!c c6
nhà xây gi6ng nhau14, ngttè1i mua da không ngân ng~i sàa chùa tùy ti~n

theo y riêng cua minh.

13 Theo nghra dltÇ1c Walter Benjamin sù dl,lng trong quan diêm cua ông v~ cac tac phâm
ngh~ thu~t trong thài dé1-i san xuâ't và sao chép mang tinh công nghi~p.

14 Châng hé1-n nhlt khu Linh E>àm, khu dô thj méli thû ba èJ Hà NOi.
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Hi~n tuQ'ng trên cüng c6 th~ duQ'c coi là hành dOng phân khang v~i

hi~n tuQ'ng du nh~p nguyên m!u nt bên ngoài và cüng da duQ'c chung tôi
nghiên cûu dl!a trên dl! an làng Nh4t-Viçt15, mOt dl! an mang tinh bi~u

tuQ'ng và d~t n~n m6ng cho nhi~u linh vvc. Qua nghiên rou tntè1ng hQ'p
này, chung tôi da xac dinh duQ'c ~ th~ vai trô kin dao nhUng không kém
phân quan trQng cua cac m~ng lu~i thân quen da thành công trong vi~c

giup cho mOt nguè1i duy nhâ't, trong s6 nhüng nguè1i da ntng s6ng trong
khu vvc này tnt& dây, duy tri mQt phân dâ't trong khu vvc dl! an, di
nguQ'c l~i v~i nguyên t~c cua dl! an, ch6ng l~i chu d!u tu nu~c ngoài và
thành ph6. Vi d1,1 này cho thâ'y hi~n tuQ'ng qu6c tê' h6a cac thành ph6lân
dangdi~n ra éJ kh~p ndi, nhUng g!n nhu không bao giè1 gi6ng nhau, gây
ra nhüng tac dQng m~nh mé d6i v~i thành ph6 và phân ûng nt phia cac
t6 chûc xa hQi éJ dia phUC1ng.

Hành trinh

Phân này bao g6m muèfi ba công trinh mô ta và b6n ban phân tich vê
qua trlnh phat tri~n và biê'n d6i cua nhà, dâ't và không gian.

Cac công trlnh nghiên rou chu yê'u t~p trung vào hành trinh cua cac
ca nhân c6 b6 sungthêm qua trinh hlnh thành và phat tri~n cua cac th~

chê' chinh th6ng, cac lô dâ't và công trinh xây dl!ng, duQ'c nghiên rou theo
cùng phUC1ng phap.

Cac công trlnh nghiên cûu này da cho thâ'y r~ng qua trinh hlnh thành
và phat tri~n tuy khac nhau nhUng d~u c6 chung mQt m6i liên hÇ mang
tinh nên tang d6i v~i cac yê'u t6 bên ngoài: ca trong lïnh V1/.c mô hlnh kiê'n
truc, phuC1ng phap thvc hi~n và v6n dâu tu xây dv.ng, th~m chi c6 khi ca
ba linh vl!C gQP l~i v~i nhau.

Qua trlnh nghiên rou nhüng thay d6i trong linh vvc bâ't dQng san rua
cac nhà khoa hQc, kiê'n truc su, thuC1ng nhân và công nhân cho thâ'y vi tri
quan trQng cua cac chuyê'n di công tac nu~c ngoài.

Quang thèfi gian xuâ't ngoqi và kê't qua rua n6 (ca v~ m~t vlin h6a)
chinh là cd séJ t~o nên công.c1,1 cho qua trlnh sang t~o, béJi v~ m~t xa hQi,
n6 biê'n nhüng nguè1i này thành dQng ll!c và tac nhân không th~ thiê'u
trong qua trlnh phat tri~n dô !hi.

Diêu d6 giup chung ta xac dinh và tim hi~u chûc nling tài chinh và
vlin h6a cua quang thè1i gian này.

15 DI,I' an xay dl,l'ng mi)t khu dân cu khép kin dAu tiên èJ HA NOi, nlm èJ phia nam M Tay.
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Qua trinh nghiên CÛU da cho thâ'y mÔi hành trinh mang m"t d~c diim
riêng, n6 két h<;1p viti chién h.i<;1c nhà dâ't và tài chinh di trà thành nhùng
nhân t6 quan tr<,>ng cua qua trinh dô thl h6a cüng nh1.i trong vi~c thang
tién v~ m~t xa h~i.

Nhân dip này, chung tôi cüng xac dinh vai tra trung gian cua van h6a
và kinh té, hai linh vv.c th1.iàng tâch bi~t nhau, nhUng trong tr1.ièlng h<;1p
cua Hà NQi lé;li d1.i<;1c cac chu thi duy nhâ't cua qua trinh dô thl h6a két
h<;1p viti nhau mQt cach nhu!n nhuy~n.

Bên cé;lnh vi~c nghiên CÛU cach tiép nh~n và chuyin h6a ky th~ t cua
n1.iâc ngoài, chung tôi cüng tim hiiu nhùng mô hinh không gian cua Vi~t

Nam tach rai hay ch6ng lé;li nhùng anh h1.iàng ngoé;li nh~p, thi hi~n qua
phong trào quay trà lé;li viti nhùng mô hinh truy~n th6ng phat triin IDé;lnh
trong thai gian g!n dây, d1.i<;1c chung tÔi g<,>i chung là «Phong trào nhà
sàn»16. Phong trào này d~c bi~t lan r~ng tU sau ~p ky 1990, n6 phân anh
vi~c nhin nh~n lé;li van h6a lich sU' và tinh thôn da da d1.i<;1c huy~n thoé;li
h6a, d6ng thèli thi hi~n mong mu6n d6i ch<,>i, hay ft ra là té;lo thé cân b~ng

giùa nhùng gia tri rua n~n kinh té hàng h6a ngày càng lan r(mg cùng viti
qua trlnh toàn c~u h6a và nhùng gia tri van h6a lich sU' cua dân t~c.

Theo khia qnh mong mu6n tang c1.ièlng gia tri và hi~n dé;li h6a van
h6a, phong trào này cüng gi6ng viti phong trào tri thûc và van ngM si
trong th~p ky 1930, d~c bi~t là nhùng tu tuàng d1.i<;1c ông Nguy~n Cao
Luy~n theo du6'i su6t ca cUQc dai (Pédelahore de Loddis, 1992, tr. 383-397)
và mQt pMn vân d1.i<;1c cac kién trUc s1.i theo h<,>c thuyét hùu cd rua Vi~t

Nam duy tri cho dén nay d1.ilti m(H dé;lng khac.

Tri€n vQng cua thành ph6: d~c tning vAn hoa
cua th~i ky qua dQ dô thi

Nhà Il gia tlinh chi€m JIu th€ v~ mi!t s6 lzt{1ng
Nhùng bién d6'i dô thi à Hà NQi trong giai do<tln hi~n nay chu yéu là

do vâ'n d~ nhà à cua cac gia dinh, bài dây là mô hinh chiém 1.iu thé và
ph6' bién cua qua trinh phat triin dô thi v~ m~t v~t châ't.

V~ m~t này, tâ't ca cac ch1.idng trlnh nghiên cûu qu6c té trong thèli gian gân
dây d~u nhâ't tri ràng nhà à là d6i tuÇ1ng chinh trong chinh sach d!u tu, tich
lüy và là m"t hlnh thlÎc tiét ki~m sinh 1t;1i cao rua cac M gia dlnh à Vi~t Nam..

16 Hi~u theo nghIa r(mg là cac kilu nhà truyên th6ng blng g6 mua cùa ngl1l'1i dan tOc
thi~u 56 ho~c cua nông dan èI miên Trung dem vê dl,ing l~i èI thành pM, c6 khi dl1gc
d~t Ci tâng thl1gng eu.a cac công trlnh.
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Nhà éJ co hai chûc nang chinh: mQt là dam bâo an toàn tài san ca
nhân, hai là dam bâo mQt không gian dQc l~p cho sinh ho~t gia dinh. Ca
hai chûc nâng này d~u mang tinh chi~n ht<;1c trong b6i canh chÔ éJ thi~u,

ch~t chQi và gÎéi nhà d~t tâng vùn vl,lt hi~n nay.

Tntâc thl!c tr~ng trên, vai tra trçmg tâm rua nhà éJ càng du<;1c cung c6
làm cho vi~c mua nhà tréJ thành ml,lc tiêu ti~t ki~m chinh d6i v(fi d~i da
s6 nguÔ'i Vi~t Nam, và th~m chi d6i v(fi mQt s6 nguÔ'i, no côn là phuong
ti~n làm giàu nhanh chong.

Mô hinh ph6 bi€n cùa cd cilu gia dinh và t4p qudn
Cie thành ph6 Vi~t Nam, nh~t là Célc thành ph6 vùng châu th6 sông

HÔng, d~u co mOt d~c diêm lich sà chung là tnt(fc dây cüng nhu hi~n nay
luôn tÔn t~i dl!a vào m~ng lu(fi làng xii d~c bi~t dông duc bao quanh.

M6i quan M g~n b6 ch~t chë giùa làng xom, tinh, vùng và cac thành
ph6 chinh v~n du<;1c tiê'p tl,lc duy tri cho t(fi ngày nay theo m(lt cach mâi.

Tnt(fc nhùng bi~n dQng v~ m~t không gian, kinh tê' và dân s6 nay sinh
tU qua trlnh bùng n6 dô fui hi~n nay, truy~n th6ng gia dinh và làng xii
v~n tiê'p tl,lc tÔn t~i trong t~p quan xii hQi, ~c dù co khi chI mang tinh
hinh tu<;1ng; no v~n ti~p tl,lc chi ph6i cac m~ng lu(fi ng~m, cac môÎ quan
h~ ràng bu(lc l~n nhau, trl!c ti~p tham gia vào bu(fc khéJi diêm trong qua
trlnh thành l~p cac dl! an d~u tu dô fui,
~m chi trong cac dl! an rua chinh phu, h~ th6ng này v~ là m(lt m~t

xich quan trçmg trong qua trlnh ra quy~t dlnh và thl!c hi~n, gop phAn vào vi~c

sùa chùa, thay d6i cac ml,lc tiêu rua Nhà nu(fc cho phù h<;1p ~i nhi~u ndÎ.

Chinh vi v~y, t~i cac thành ph6 co trên m(lt tri~u dân nhu Hà NQi và
thành ph6 HÔ Chi Minh, qua trlnh méJ r(lng khu vl!c ngo~i vi v~n tiê'p tl,lc
t~o ra nhùng vùng mang tinh c(lng dÔng kiêu m(fi, nhting v~n thê hi~n sl!
ti~p n6i truy~n th6ng xii hQi lich sà.

SJ! dao 4gng giila hai thdi Clfc cùa xii hgi dô th! d Viçt Nam
M~c dù công~n vai tra rua chinh quy~n trung uong trong vi~c ra cac

quy~t dpùl câ'p qu6c gia, nhting do tU lâu dii quen v& cach quan ly hàng
ngày éJ câ'p dia phuong, nên dù không tuyên b6 th!ng, cac ccl quan quy
ho~ch câp ccl séJ v~n tham gia vào quy lu~t ho~t d(lng này17. Cho d~n nay,
quy lu~t ho~t d(lng này v~n ngâ'm ngAm tÔn ~i m(lt cach không chinh thûc.

17 Chinh vi v~y, nhiéu khi cha ky eu.a ~ trt1àng cüng không dd m~nh d~ thuy~t ph\lC
cac nhà liinh d~o và ngt1(1i tn!c ti~p th'!c hi~n à cS'p trung gian.
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Ngay ban thân cac cd quan hành chinh cüng h,i cho minh quy~n sÙ'a
d6i mQt cach tùy ti~n sd d6 quy ho~ch t6ng th~ hay sd dÔ quy ho~ch khu
v1/.c, dù cac van ban này da dl1Ç1c chinh thûc thông qua.

Ban ngày, cac ki~n trUc sl1 thié't ké' cac khu dô thi moi voi nhùng tôa
nhà cao tâng theo dung nhùng mô hinh ph6 bié'n trên thé' gioi, nhl1ng dé'n
chiêu t6i, khi vê dé'n nhà, h<;> l~i trà thành nhùng ca nhân g~n b6 voi mô
hinh cua Vi~t Nam: nhà 6ng, nhà bi~t th1/. li~n kê hay nhà bi~t th1/. theo
ki~u Phap (voi mQt s6 ng11ai kha gia).

Tl1dng h,i nhl1 v~y, ranh gioi giùa hai linh v1/.c dl1Ç1C ng11ai phl1dng Tây
g<;>i là chinh quy và phi chinh quy cüng râ't ma nh~t và kho xac dinh, do
nhiêu cd ché' khac nhau cùng tÔn t~i, ch6ng chéo và dôi khi mâu thu~n

giùa cac câ'p: thành ph6, khu ph6, dl1ang pho.

Hi~n tr~ng cd ché' dô !hi này da dl1Ç1c làm sang ta trong qua trinh
nghiên cûu cac ho~t dQng quy ho~ch Cl,l th~. Thông thl1ang cd ch~ này
dl1Ç1c chinh quyên trung l1dng và thành pho che d~y, bài no th~ hi~n tinh
tr~ng l~c Mu và tu' tu'àng th1/.c dl,lng. Tuy nhiên, né'u dl1Ç1c công nh~n, cd

ch~ này co th~ pMt huy dl1Ç1c lÇ1i thé' cua minh và trà thành mQt mô hinh
tiên tié'n vê phân câ'p quan ly cüng nhl1 tang cl1ang tinh thân trach nhi~m

cua cac chu th~ tham gia vào qua trinh dô thi Ma.

Ngu&n gdc lich sU' cUQ cdc yi" td bât biln
Gia nh~p m~ng ll10i dô thi ngày càng trà nên ph6 c~p và mang tinh

toàn câu vào thai di~m kha mUQn, nhl1ng ngay trong nhùng nam dâu cua
th~ kY XXI này, cac thành pho cua Vi~t Nam da chûng ta dl1Ç1C sûc song
mânh li~t và mQt cd câ'u ch~t chë cua nhùng nét truyên th6ng mang d~m

ban s~c t6n t~i mai voi thai gian, n~u nhl1 cac chu th~ cua qua trinh pMt
tri~n bié't d6i moi nhùng truyên thong do và v~n dl,lng chung mQt cach
linh ho~ t và sang t~o.

Tho~t nhin chung ta c6 cam giac là ho~t d<)ng cua vô vàn chu th~

trong linh v1/.c dô !hi dêu co chung m<)t d~c di~m là vô t6 chûc, cüng nhl1
Shinh s1/. pMt tri~n cua cac thành ph6. Tuy nhiên, dâ'y chi là vé bên ngoài.
An dl10i vé bê ngoài này là nhùng mô hinh c6 t6 chûc chi d~o toàn bQ cac
moi quan h~ xa hQi xuâ't pMt tU moi quan h~ chu chot, d6 là quan h~ gia
dinh mà rQng, m~ng ll10i và cac chi. Quan h~ gia dinh che lâ'p và lâ'n at
quyên l1/.c cua cac cd quan và th~ ch~ nhà nl1Oc.

Th6i quen mang d~m màu s~c dia phl1dng này Mt ngu6n tU nhùng
nét van h6a không ngùng t6n t~i voi thèli gian, m~c dù trong thé' ky XX
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da c6 nhüng thài diém ijch sù c6 anh hu&1g không nho d6i vai nhüng
truy~n tho'ng này, d6 là ~p ky 1930, 1950 và 1980.

Bên c~nh nét truy~n tho'ng bâ't bi~n này, côn c6 nhüng biéu hi~n mang
tinh quo'c t~ h6a, nhltng trong tniàng hCJp cua Vi~t Nam, nhüng biéu hi~n

này chi d\tng hàngthû yêu. Nhüng biéu hi~n này che lâ'p, nhltng chua du
m~nh dé giành \tu th~ và vô hi~u h6a nét truy~n tho'ng. Nhüng biéu hi~n

này không phai là Mu qua tn!c ti~p cua qua trlnh toàn cAu h6a hi~n nay,
mà chinh là k~t qua rua sv. tAng cuàng và thuc d!y m~t qua trlnh lich sù
xuâ't pMt tù' nhüng kinh nghi~m lâu nAm thài thu~c dia. Nhüng co' g~ng
nhAm vUCJt ra khoi anh hu&1g này da duCJc x6a hO nhanh ch6ng và hi~u

qua thông qua cac mô hlnh bi~n d6i cua không gian và xa h~i. Di~u d6
duCJc thé hi~n ra bên ngoài qua nhüng thay d6i rua cac tôa nhà cao tAng
và trung tâm thUdng m~i, côn èJ bên trong, qua 1o'i so'ng, do'i tuçmg rua
qua trlnh pha tr~n titng buac. Qua trlnh này diên ra liên h:J.c nhà nhüng
kinh nghi~m quy gia rua m~t n~n vAn h6a duCJc hlnh thành tù' phan \tng
cho'ng l~i sv. thâm nh~p cua nhüng anh hu&1g tù' bên ngoài, m~t n~n vAn
h6a vita c6 kha nAng thich nghi và h~i nh~p nhltng l~i vita bao h~. Chinh
ngh~ thu~t k~t hCJP giüa cac n~n vAn h6a, qua trlnh pha tr~n, tich hiy c6
chQn IQc, kiém soat nhüng tac d~ng trèJ l~i và hành d~ng tù'ng buac da
duCJc hi~n d~i h6a trong b6i cânh mai hi~n nay.

N~n vAn h6a d~c thù cua Vi~t Nam, duCJc danh dâ'u b~ng tinh th!n
phan khang, qua trlnh phân djnh ranh giai và t6ng hCJP giüa nhüng nét
do'i l~p, vin ti~p h:J.c duCJc duy tri, giup nguài Vi~t Nam tim ra nhüng
phUdng an hi~u qua và sang ~o sau 10 th~ ky duai ach tho'ng tri rua
Trung Quo'c, gAn m~t th~ kY chiu sv. dô h~ cua nguài PMp, 13 nAm xâm
luCJc rua nguài My và gAn hai th~p ky h~i nMp quo'c tf

Mdi quan h~ chi phdi nhilng ành huitng bên ngoài và tinh hi~n d(#

Cac công trlnh nghiên rou da cho thâ'y vi tri trung tâm rua mo'i quan
h~ tich cv.c do'i vai nhüng y~u to' ngoqi nh4p, d6 là tinh hi~n d~i quo'c t~

duCJc coi là sv. vay muçm, thich nghi và thay d6i nhüng mô hlnh và phUdng
pMp rua nuac ngoài cho phù hCJP vai hoàn canh C\,l thé.

Nhüng mô hlnh và phUdng pMp này t~o ra cho nguài bi~t ap d~ng

chung m~t vi tri chi~n luCJc, m~t cudng vi lanh d~o, chung gây ra nhüng
tac d~ng trèJ ~i vai xa h~i thé hi~n qua sv. phàn khang rua cac t6 chûc
quAn chung, chung khuy~n khfch sv. thé hi~n và pMt trién cac mô hlnh
do'i \tng nhAm thay th~ mô hlnh ngo~i nMp do m~t tAng IOp trung gian
c6 \tu th~, nhu cac vAn ngh~ sI sang l~p ra.
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MQt nét d~c thù kMc xuâ't hi~n trong hi~n tuçtng hai chi~u dan chéo
nhau kia chinh là cac chù th~ d~c bi~t; ban thân hQ cüng thuQc v~ hai thê'
gi~i kMc bi~t nhau: mQt bên là cac th~ chê' rua Nhà mt& và thành ph6
và mQt bên là hO;;tt dQng tu nhân liên quan dê'n bâ't dQng san.

Chinh vi thê', CJ dây, m6i quan Mgiüa cac yê'u t6 bên ngoài thl.ièlng bi
nh1m lân và ch6ng chéo lên m6i quan M v~i yê'u t6 hi~n d;;ti. à Vi~t Nam
hai kMi ni~m này thl.iètng dl.iÇ1C coi là tudng dl.idng nhau.

Dqc diim xii hpi cUa nhùng ng1li1i trung gian
Qua trlnh nghiên rou hành trlnh cùa cac ca nhân, cac trlièlng hÇ1p tiêu

bi~u và toàn xii hQi n6i chung dii cho phép chting tOi tim hi~u nhüng di~u

c6t lôi !n chtî'a sau nhüng gi dang t6n t;;ti và kMm pM dl.i<;1c nhüng mô
hinh t~p th~ mang tinh cd câ'u hinh thành nên trong qua trlnh ljch sÙ'.

Vi~c xac djnh và phân tich mQt s6 mô hinh thl.!c tê' dii gitip chting tôi
hi~u dl.iÇ1c sl.! da d;;tng và cach thûc tiê'p nh~n nhüng yê'u t6 bên ngoài cùa
xii hQi Vi~t Nam. Dây là nhüng yê'u t6 chù yê'u d~t n~n m6ng và ~o dà
cho qua trlnh biê'n d6i khOng gian dô thi hi~n nay CJ Vi~t Nam.

Nhüng chù th~ nâng dQng và sang t;;to nhâ't trong qua trlnh quy ho;;tch
và xây dl.!ng dô thi c6 hành trlnh khac bi~t nhau, nhung d~u là nhùng
nglieli d6ng vai trô trung gian. HQ d~u c6 mQt d~c di~m chung là d6ng
theli thuQc v~ nhi~u thê' gi~i khac nhau, ca theo nghla den và nghïa b6ng.

Nhùng nglieli trung gian này c6 haî d~c dî~m n6i b~t là d~t n~n m6ng
và sang t;;tO, nhel c6 hai yê'u t6 sau: mQt là yê'u t6 kinh tê' (qua trlnh tich
lüy tài san cùa ca nhân hay gia dinh), hai là yê'u t6 vân h6a và hQc thûc
(cho dê'n nay chù yê'u là du nh~p, chuy~nMa và ap dt,mg nhùng mO hinh
và kinh nghi~m cùa phl.idng Tây).

Hai d~c di~m này thl.ièlng kê't hÇ1p vm nhau, bCJî vi ph!n 1&1 nhùng
nglielî trung gian tich lüy dl.iÇ1C kiê'n thtî'c và kinh nghi~m (thl.ièlng là khOng
thuQc lïnh vvc quy ho;;tch và xây dvng) trong qua trinh hQc t~p và công tac
CJ nl.i~c ngoài M nt d6 Mt dAu hay tiê'p h:Ic mCJ rua tiê'p~ nhùng yê'u t6
nt bên ngoài18•

18 é1 dây chllng tOi mu6n n6i t~ hi~n tu'l;1ng du hQc hay xuâ't Wu lao dl)ng ~i dc mt8c
DOng Âu (trong th~p ky 1980 và du~ d,ng Wc trong ~p ky 1990) tham gia vào qua
trinh tiê'p nMn nhùng yê'u t6 bên ngoài, gi6ng nhu phong trào tri thdc tiê'p nl$\ AM
hu&l.g cua Phâp trong th<'1i gian nt 1920 dê'n 1940, nhung due;te mà r~ng hdn t~ tAng 18p
tri thdc trung bru (dn hO Nhà nu&:) và cOng nhan c6 tay ngM. CM d~ du hQC và xuâ't
khàu lao d~ng này, nàm trong dc hi~p djnh cua H~i d6ng tu'dng trQ kinh tê', due;te pM
biê'n rOng rai à Vi~t Nam. ->
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Nhùng ng1ièfi trung gian này cung chinh là hi~n thân cua OOùng gia
tri thè1i ky Mi mâi. HQ phàn aOO qua trlnh C1,1 thê h6a ca OOân, mQt nac
thang cân ban trong xâ hQi.

v~ m~t này, hàOO dQng cùa hQ mang tinh d~i di~n cho ca mQt OO6m
ng1ièfi và, b~ng con duè1ng ca OOân hay t~p thê, trd thàOO cd sd tham chi~u,

th~m chi hinh m~u cho pMn côn l~i cua xâ hQi.

Nhùng ng1iè1i trung gian cl1ng là mQt m~u ng1ièfi d6ng vai trô chuyê'n
ti~p, thông qua dia vi xâ hQi và hàOO dQng cùa minh dê' làm câu n6i giùa
truy~n th6ng và hi~n d~i, giùa kinh nghi~m cua dia phudng vâi ki~n thûc
cua nuâc ngoài.

Bên c~oo do, OOùng ng1iè1i trung gian là tac OOân trong qua trinh ap
d1,1ng lâu dài, lxji hQ là OOân t6 chinh trong vi~c phÔ biê'n c~p OO~t toàn
bQ ki~n thûc và kinh nghi~m cua qua khû và hi~n t~i.

Ngllili trung gian là OOùng ng1iè1i phat miOO và sang t~o, tai ché' và tÔng
hQ'p OOùng cach làm C1,1 thê. HQ bié't t~n d1,1ng và c~p OO~t m6i quan h~

lich s11 g~n b6 giùa vân Ma Vi~t Nam vâi cac n~n vân Ma nuâc ngoài
cung OOu ki~n thûc và ky thu~t hiçn d~i trên thé' giâi.

HQ t~o ra mô hinh và phudng phap phù hQ'p duQ'c phÔ bi~n tùng buâc
tâi toàn xâ hQi và qua d6 aOO hUdng tâi chinh sach và phUdng thûc thl!c
hi~n cua cac chu thê tham gia vào qua trinh pMt triên dô thi d Vi~t Nam.

Cu6i cùng, trong gia dinh và trong giâi chuyên môn, OOùng ng1ièfi
trung gian d6ng vai trô g~n kêt, gi6ng OOu vai tra cua OOùng ng1iè1i ho~ch
dinh chinh sach cho cac thàoo ph6 lân, éJ ph~m vi mQt thàOO ph6 hay trên
toàn qu6c.

Thoa hiçp - m6i quan hÇ biçn ching giila hai thai C1/c
Khac vâi cd ché' ho~t dQng theo chi~u dQc éJ cac nuâc phat triên vâi

cap b~c ra ràng cua cac cd quan và thê ché', cac ho~t dQng quy ho~ch dô
thi d Vi~t Nam thuè1ng duQ'c dua ra thao lu~n, xem xét và s11a dÔi t~i mÔi
cap c6 thâ'm quy~n quyêt dinh (trung Udng, thàOO ph6-tinh, qu~n-huy~n,

-> Dây duÇ1c coi là mOt phucmg thûc chinh nhàm x6a nq cho Vi~t Nam, mOt trong nhùng
nuoc nghèo nhAt trong kh6i xii hOi cM nghia lue bAy gio. nt sau Mi mai, xua't Wu lao
dOng dii Jan r(mg và W thành mOt lInh Vl!c kinh t~. Hi~n nay, nhi~u công ty quan Iy I~o

dOng dang dua hàng nghin ngu~ ra nu&: ngoài làm vi~c, cM y~u là é1 cac nuOc châu A,
châu Phi và Trung Dông. xuâf ngoqi tré1 thành mOt hi~n tuQng pM bi~n trong xii hOi, d~c
bi~t là hi~n nay cac ngành ngh~ dii duÇ1c mé1 rOng tOi ca d'mg nhân, thÇ1 tM công không
co tay ngM cao, th~m chi ca nông dân và ngu~ lao dOng không c6 chuyên mÔn.
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khu ph6, d11àng phô). Bên c~oo d6, quan h~ gia dlnh và t~p quan sinh ho~t

tÔn t~i trong cac cd quan hàOO chinh g6p pMn t~o ra muôn vàn cd hQi can
thi~p vào qua trlnh so~n thao và thvc hi~n dv an ngay tU b11& d~u.

Tmh tr~ng này diên ra trong mQi ho~t dQng quy ho~ch và xây dvng,
bât kê tinh chât và nguÔn kinh phi dv an là rua Nhà n11~c, cua cac hi~p

djnh song ph11<1ng hay da ph11<1ng. TMm chi ca trong tru'àng hÇ1p dv an là
quà t~ng hay 100% v6n d~u tu' n11âc ngoài, thl nQi dung và lich trlnh cung
vân d11Ç1C dem ra th11<1ng 111Ç1ng, m~c ca và th11àng bi thay d6i.

Tuy không d11Ç1c chinh thûc công OO~n, OOling tinh tr~ng này vân xay
ra hàng ngày, ca trong m6i quan h~ giùa cac cd quan OOà n11& và OOà d~u

tu' (l~n hay 000, Nhà n11âc hay tu' nhân), giùa thàoo ph6 và ngu'ài dân, n6
bUQc cac cd quan quy ho~ch và xây dl,ing phâi dàm phân, thich ûng và stÏa
d6i dv an cua mlnh.

Th11àng là, trong khi tiê'n hàOO làm cac thu tl,lc chinh thûc, c~n phâi
dÔng thài thoa thu~n v~i t6 trlidng dân ph6, laOO d~o ph11Ô'ng cü.ng 0011
v~i hàng x6m xung quanh. Chinh vi thê', tinh tr~ng lân chiê'm không gian
công cQng OOât thài hay lâu dài, v~i ml:lc dich dê d hay kinh doanh, d~u
d11Ç1C thoa thu~n trong nQi bQ khu vvc. TMm chi ca vâi cac dv an l~n, 0011
md rQng mQt công trlnh công cQng19, cac cd quan OOà n11~c cung bu~c phâi
thoa thu~n v~i OOùng ngu'ài da sinh s6ng trên maOO dât cua mlnh tU
OOiêu dài. Qua thvc là, khac vâi cac thàOO ph6 cMu My La-tinh, d Vi~t

Nam it c6 tlnh tr~ng cl1àng chê' và san phâng, ng11Ç1C l~i, ngu'ài ta th11àng
thoa thu~n và dên bù20•

C6 thê n6i là trong linh vvc dô fui, sv hi~n di~n rua hai yê'u t6 d6i
l~p OOau trong th6i quen làm vi~c da t~o diêu ki~n cho m6i quan M song
ph11<1ng tÔn t~i và phât triê'n hàng ngày.

V11Ç1t lên trên nguÔn g6c cua mlnh, cac chinh sach, mô hlnh t6 chûc
và ho~t dQng ph6i hÇ1p v~i nhau, hi.c dQng qua l~i lân OOau, trong khi d6,
nê'u d vào hoàn caOO khac, chiic cMn chung se d6i l~p và mâu thu!n vm
OOau. à Vi~t Nam ddng thÔ'i tdn t~i cac dv an quy ho~ch chung, th6ng
OOât do Nhà n11âc l~p và kê' ho~ch, ho~t dQng xây dvng cua cac ca OOân21

v~i OOùng tinh chât khac OOau và };loàn toàn dva vào hoàn caoo. Tât ca
cac dv an l~n, 000, cua Nhà n11&· hay tu' OOân này dêu c6 chung mQt
nguyên 1:9' là quan M hQ hàng thân tQc, gia dlnh md rQng và ml:lc dich ca

19 Trtièmg hqp cua Trtiâng D~i hQc Xây dl,ing èJ phia nam Hà NOL
20 DI,i an xây dl,ing t6 hqp qu6c tê' bên h6 Tây da qua il nUt tam giai do~n dàm phiin

và mlt hein hai tri~u dô-Ia chi phi d~n bÙ.
21 Phân lân là cua tti nhân, nhUng cüng c6 khi cua Nhà ntiâc.
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nhân. Nhùng môÎ quan h~ này dôi khi d6i l~p và mâu thuân v~i nhau,
nh1.tng luôn c6 g~ng dan xen và dung Ma lân nhau.

Cd ch~ phûc ~p trong qua trlnh quy hOé;lch và xây dvng thành phÔ thê
hi~n rO nhùng truy~n th6ng ijch sà lâu d<'li và, theo choog tôi, b~t nguÔn tù
truy~n th6ng chung rua châu A, tro nên phong phu và d~c s~c hem 0 Vi~t

Nam tU d!u th~ kj XX, tÔn ~i cho d~n ngày nay, chi ph6i hOé;lt d~ng rua
toàn xà hQi n6i chung và qua trlnh phat tri~n dô thi n6i riêng, thông qua
cac cu~c thl1dng ll1<;1ng tinh t~ muôn hinh muôn vè nhâm dung Ma nhùng
quy~n lÇ1i và m\lc tiêu d6i ~p nhau.

à dây, dÔng thc:'1i tôn té;li hai th~ gi~ cMng chéo nhau, hai câ'p quyê't
dpili chinh sach và hành d~ng kMc nhau22• D11~i vè ~ ngoài d6i l~p sâu
s~c v~i nhau, cho d~n nay, hai th~ gi~i này vân liên M m~t thiê't v~i nhau
(m~c dù sl1 g~n b6 này c6 thê së không lâu dài). Hai th~ gi~i này khi~n

chung ta liên hiOng t~i hai phong cach và té;lo ra hai cd sO quy chi~u khac
nhau trong th~ gi~ dô thi 0 Vi~t Nam.

Cac cach làm Cl,1 thê này cho thâ'y rô tinh hi~u qua và khà nâng dam
Mo m~t cd chê' quan If linh hOé;lt và nâng d~ng trong m(H xà h~i c6 hai
dpili hl1~ng khac nhau mà n~u 0 vào hoàn canh khac së không tranh khai
mâu thuân d6i khang, xung d~t liên ti~p và dân t~i tinh tré;lng b~ t~c. Tinh
hi~u qua và cd chê' quan If linh hOé;lt này ngày càng thê hi~n rô sûc sÔng
mành li~t rua minh trong thài ky qua d~ dô thi hi~n nay, tuy nhiên n6
cüng b~c l~ nhùng bâ't c~p và manh mun.

à dây, chinh sl1 k~t hçtp rua hai thê' gim này là mô hinh trçmg tâm chi
dé;lO cac ho~.t d~ng quy hOéilch và xây dt,tng dô fui rua hi nhân và cac cd quan
ilhà nl1~c bàng cach kê't hçtp m~t cach hiçmg tr1.tng cac xu th~ hOé;lt d~ng. N6
dung Ma giùa m~t bên là cac M hi hi&1g và mô hinh ky thu~t thl1c:'1ng dl1Ç1c
Ma dÔng và dem giàn Ma và bên kia, ngl1Ç1c lé;li, là tinh tré;lng quy hOé;lch, xây
dt,tng không ngltng di~n ra mc)t cach sang ~o và thl1c d\J.ng hoàn toàn dl1a
vào bôî cành.

Dinh hu'ltng dô'i mlti dô thi

Thành ph6. yiu t6 th' hi~n bàn sdc Vi~t Nam trong giai doq.n hi~n tq.i

Sau khi da hi~u rO, chung ta se tMy r~ng Thành ph6' cAn dl1Ç1c coi là
m~t dia di~m Cl,1 th~ d6ng vai trô quyê't dinh trong vi~c phàn anh và phàn
chi~u nhùng m61 quan M th'!c t~ và C\l th~ v~ ~t kinh tê', xà Mi cüng nhu

22 Theo nghIa dUl1c Michel Foucault 511' dl,mg, 1994, tr. 752-762.
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v~ m~t hinh hiçmg và vàn Ma. M~c dù mang n~ng anh hu'<1ng cua qua trlnh
toàn c~u h6a, không gian dô th! v!n tiê'p h;1c duy tri nhùng mô hinh v~t ch.n
thê hi~n nhùng tinh hly rua n~n van minh dii t~o ra n6. Qua trlnh hôa d6ng
v!n dang di~n ra m~t cach kh6 nhQc <1 Vi~t Nam và (cüng may là) mâi chi
tiê'p c~n du'<Jc vâi l~ VD bên ngoài.

Trong khi d6, thành pho, du'<JC qua trlnh ijch st1 Mi d~p nên, hoàn toàn
không tinh khiê't, bài n6 là diêm h~i h;1 và th~ hi~n nhùng moi quan h~ muôn
màu, ch6ng chéo nhau và ft khi d6ng nhâ't v6'i nhau. N6i dung hdn là thành
pho du'<Jc hinh thành và t~o dl,ing nên, ca v~ chi~u r~ng và chi~u sâu, nt hai
thai Cl,iC doi l~p m~t cach bi~n chûng v6'i nhau.

Không gian dô tN phûc ~p cüng là vi chdng ta c6 th~ phân tich n6 nhu'
m~t thl,ic tê' C\l thê hay nhu' m~t mô lùnh tinh tMn mang tinh hi<;1ng tning.

Cüng nhu' nhi~u thành pho mang nhùng nét d~c tntng tiêu bi~u, cac thành
pho 100 rua Vi~t Nam vùa là diêm tiê'p xuc và chuy~n tâi. Chung là tiê'p diêm
vâi thê' giâi bên ngoài trong vi~c phÔ biê'n và ~m chi can thi~p vào xii hQi
Vi~t Nam, dÔng thài chdng cüng thê hi~n, nt thâ'p dê'n cao, nhùng truy~n

th6ng ijch St1 và nhùng yê'u to ban sk

Bdi thoq,i dô thi
Trong boi canh hi~n nay, công tac nghiên cûu dô tN co th~ d6ng gop

gi vào vi~c thay dÔi th6i quen và phu'dng thûc ho~t d~ng rua cac th~ chê'
nhà nu'âc trong lïnh vv.c dô tN cüng nhu' trong h<JP tac qu6c tê'?

à dây, chung tôi se không nêu ra m~t danh ml;lc chi tiê't cac phu'dng
phâp, công C\l và chiê'n lu'<Jc quy ho~ch và xây dv.ng C\l th~, b<1i vi~c này doi
Mi phâi c6 m~t chu'dng trinh d~c bi~t.

Chung tôi chi phâc hQa vài dinh hu'âng mà chung tôi danh gia là c6
tri~n vQng, b<1i no du'<Jc nghiên cûu dv.a vào hoàn canh thv.c tê' và C\l th~

cua cac thành pho <1 Vi~t Nam.

Qua cac công trinh nghiên cûu, chdng tôi rut ra du'<Jc di~m thû nhâ't là
dn tang etiè1ng vai trô rua b6i canh, du'<JC coi là phu'dng ti~n và v~t li~u thv.c
hi~n cac dv. an dô tN mm noi tiê'p nhau. Hi~n nay, yê'u to này ft du'<Jc coi
trQng ca v~ m~t hinh thai và van hoa, tuy nhiên, n6 se g6p phAn giam sv.
khâc bi~t thu'è1ng tMy giùa chu tru'dng và phu'dng thûc thv.c hi~n, giùa ly
thuyê't và thl,ic tê' quy ho~ch dô tN t~i cac dja phu'dng.

Trên thv.c tê', lu'dng tri và hi~u qua công vi~c khie'n cac chuyên gia và
cd quan nhà nu'âc phâi châ'p nh~n và tinh dê'n cac ho~t d~ng xây dv.ng qla
hi nhân (nhùng gi du'<Jc coi là mang d~m ban s~c dja phu'dng hi~n nay) cüng
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nhti nhùng thê IOé;li ki~n trUc và dô thi ijch sù'. Nhùng y~u t6 này co thê trd
thành cd sd và thành phân té;lO nên m~t chinh sach tich Cl!c và hÇ1p ly cua
thành ph6.

Trong lïnh vvc này, dânh giâ phê binh mô hlnh dô thi té;li cac thành ph6
d Vi~t Nam là m~t công Cl,1 không thê thi~u trong vi~c fun hiêu hlnh thai dô
thi thvc t~. K~t qua dânh giâ phê binh này cho phép philt triên và c~p ~t

m~t cach co h~ thong cac hOé;lt d~ng xây dl;tng tV phat rua tu nhân CÙfig nhti
qua trlnh phat triên nâng d~ng hi~n nay rua cac phtidng thûc xây dl;tng và
sinh hOé;lt.

Thû hai là, theo chung tôi, truy~n th6ng k~ thùa tù qua khû lich s11'
và nhân sinh lâu dèti cua cac thành pho d Vi~t Nam c6 thê là mQt công C1,1
mé;lnh më trong vi~c md r~ng quan diêm, hÔ trÇf cho qua trinh l~p cac dv
an quy hOé;lCh dô thi ngay tù btiâc khdi d~u, bdi vi công tac l~p dv an hi~n

nay chu y~u v~n chi dva vào k~t qua nghiên cûu s6 ltiÇfng và chûc nang.
8i~u d6 së té;lo ra tri€n vçmg tirn lé;li và duy tri y nghïa cua truy~n thong
lich sù', dÔng thèti thù' nghi~m nhùng htiâng di phù hÇfP vâi tinh hinh hi~n

té;li nh~m t~o dvng nên nhùng thành ph6 dap ûng dtiÇfc cac m1,1c tiêu v~

ch!t ltiÇfng, dam bao dtiÇfc ban s~c riêng bên qnh cac m1,1C tiêu v~ ky thu~t

và so ltiÇfng.

8ây ciing là m~t y~u t6 làm c~u noi giùa khu pho c6 vâi cac khu dô
thi mâi nh~m t<;lO ra mQt ddn vi lành th6 th6ng nhât. Trong cac hO<;lt d~ng
quy hO<;lch ~m xoa lx) tinh tr<;lng bi~t l~p cua cac khu ph6, bên C<;lnh cac
kinh nghi~m thvc t~ hi~n té;li, côn c6 m~t di san v~t cMt và hinh tuÇfng chung
rua toàn xà Mi, d6 là m~t v~t li~u tich Cl!c, mQt nguÔn carn hûng mâi cho
qua trinh dô thi Ma d Vi~t Nam.

8~c diêm thû ba té;lo nên ban s~c Vi~tNam dtiÇfc cac công trinh nghiên
mu rua chung tôi làm n6i b~t lên, d6 là phtidng thûc làm vi~c g~n liên vâi
thtidng ltiÇfng và kinh nghi~m thvc t~. Ban cMt này dtiÇfC thê hi~n ra trong
cac m6i quan Mvà vi~c làm thvc t~ hàng ngày. N6 v~n tÔn té;li vâi sûc s6ng
mành li~t ca trong lïnh vvc chinh tri và xà h~i23.

Nét van h6a d~c thù này là m~t d6i trQng hi~u qua tudng phan vâi
nhùng xu th~ chinh tri chinh thong và dÔng nhât hi~n nay. Hdn nùa, n~u
dtiÇfc sà d1,1ng và phat huy vai trO nhti m~t y~u t6 d~t n~n mong cho qua
trinh quy hoqch dô th! qua thU1tlg 118fng, n6 c6 thê trd thành mQt công Cl,1 hûu
hi~u dê cân b~ng và dung Ma cac xu th~ và quy~n Ivc d6i l~p nhau trong
phi;\m vi lành th6 cac thành ph6. Bên C<;lnh d6, nhèt bi~t k~t hÇ1p giùa cac câ'p

23 CMng ta thâ'y ro yê'u t6 này qua khâ'u hi~u tMi ky dAu d6i ml'1i: n Nhà mtl'1c và nhân
dân cùng làm no
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dQ không gian khac nhau, n6 c6 tM giai quy~t mQt cach hi~u qua nhùng
thach thûc nay sinh tU qua trlnh bùng n6 cùa cac thành ph6lân ngày càng
trd nên kh6 ki~m soat nê'u chi s11' d\..mg cac công ct;! l~p kê' hO<;1ch và khuôn
kh6 dCln thuân rua cac cd quan và th~ ch~ nhà miâc.

M~c dù ngày càng bj d6n ép, nhung cach làm thvc dt;tng, mong mu6n
thà nghi~m và sang t<;10 không theo quy uâc nào vân th~ hi~n truy~n th6ng
dung Ma cac xu thê' d6i l~p nhau. Dây chinh là diêu ki~n d~ tiê'p tt;J.c duy tri
cac mô hinh quy hO{lch dô fut và kiê'n trUc d~c thù không cNu khuât pht;!c
tntâc cac mô hinh qu6c tê' ngày càng c6 anh hUdng ID<;1nh më, cNu sv chi
ph6i cùa qua trlnh thucmg ID<;1i h6a dô fut và cac hinh thai kiê'n trUc gây ân
ttiÇ111g m<;1nh.

C6 th~ n6i là tinh tr<;1ng thvc tê' cùa cac thành ph6 d Vi~t Nam khiê'n
chung tôi nghï dê'n sv thay d6i vê d~c tinh quy hO<;1ch dô thi chinh th6ng,
mQt thlje tt phûe tqp. Tmh tr<;1ng này kh6 tranh khüi do qua trlnh bùng n6
cùa cac thành ph6 lân kê't h<;1p vâi qua trinh toàn câu h6a và qu6c tê' h6a,
cüng nhu do sv ch6ng chéo cùa cac hO<;1t dQng quy hO<;1ch, sè dân tâi vi~c

md rQng cac công ct;! quy hO<;1ch dô thi.

Tu d6 hinh thành nên cac quy dtnh c6 M th6ng và thay d6i không
ngung dva trên qua trlnh nghiên cûu và thvc hi~n cac dv an Ct;! th~. f)ô

thi h6a Clic tinh hu5ng pMe tqp cho phép nghiên mu và kê't h<;1p vi~c md c11'a
nên kinh tê' thi trtiang vâi nhùng t~p quan dia phuClng trong qua trlnh phât
tri~n mQt mô hinh và nQi dung thvc dt;!ng, lâu dài, l~p di l~p l<;1i và biê'n
d6i theo hoàn canh cùa cac thành ph6.

T6m l<;1i, trong qua trlnh thvc hi~n ct;! th~, cac DIj tin dô thi c6 th~ ap
dt;!ng cac phuClng phâp thvc hi~n nhàm cùng cO' trên thvc dia cac quy dtnh
phù h<;1p vâi công tac quy hoqeh thông qua dôÎ thoqi quan tâm dê'n nhùng
dôi hüi cùa nguai dân, dê'n t~p quan và kinh nghi~m cùa Vi~t Nam d6ng
thai biê't t~n dt;!ng nhùng d6ng g6p quy gia cùa cac chuyên gia nuâc ngoài
cüng nhu nhùng di san truyên th6ng ltch s11' và van h6a, nhùng gia tri v~t
chât và tinh thân cùa cac thành ph6 Vi~t Nam.
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Du'dng sa và quy ho~ch dô thi
fJ Hà Nôi•

Emmanuel Cerise

René de Maximy

Thành ph6 và cac dl! an: cac xu hu'6'ng

MQt thành ph6 dang thay d6i

Hà N"i, thành ph6 nghin nâm tu6i, là m"t thành ph6 m~i. B~ ngoài
nghich If này chi phân anh st! dao l"n di~n ra tU mâ'y nâm nay da làm
cho thù dô cùa Vi~t Nam tU m"t thành ph6 nho bé trè1 thành m<>t dô thi
lân phat tri€n nhanh và m~nh. Dây là nh~n xét ng~n gQn vê st! phat tri€n
cùa thành ph61~n nhat mi~n B~c Vi~t Nam, theo quan sat tU nhi~u nâm
nay cùa m"t kien tnic su v6n quan tâm dê'n kiê'n tnic và cac khu ph6 rua
Hà N"i và m"t nhà nghiên cûu dia If và quy ho~ch dô thi, ng1.tài da c6
nhiêu chuyen công tac t~i Vi~t Nam tU khi dâ't nu~c chuy€n d6i sang cd

che kinh tê' thi tr1.tàng (1986). Nhüng nh~n xét này dt!a trên kê't qua rua
m"t công trlnh nghiên cûu mà cac dü H~u dU<;1c thu th~p t~i chÔ qua hàng
lo~t cu"c phong vâ'n cac d6i tu'<;1ng vâi tu' cach là: công dân thuàng, ng1.tài
s11 d\:mg cac công trlnh, nhà d~u tu', nhüng ng1.tài ph~ trach và nhà
chuyên môn v~ quy ho~ch dô fui, W H~u này da dU<;1c d6i chieu vâi
nhüng nguôn tài H~u khac nhu tài H~u 11.tu trù, cac â'n ph~m da xuat ban,
và dU<;1c b6 sung bàng cac dü H~u Hên quan dê'n thuê', dU<;1c chQn lQc và
chinh If thuàng xuyên. Nhüng nghiên cûu cùa cac sinh viên kiê'n tnic
trong linh vt!c này cüng dU<;1c tham khao. Dây không phâi là kê't qua di~u

tra cûng nMc và không chu!n xac, mà là nhüng phân tich vâi st! hi€u
biet sâu s~c vê thành ph6, dU<;1c ki€m dinh l~i bàng nhüng Mn di b", di



46 D6 TH! Vi$r NAM TRONG mà! KY QuA DQ

xe d~p ho~c xe may - nhüng phuo'ng ti~n giao thông thich hÇ1p nhât v6'i
mÔi nguèli dân Hà NQi vào dâu th~ ky XXI này.

Ngoài st! phât triên vê ki~n truc và dô thi, éJ dây chung tôi côn dê c~p

d~n dQng lt!c thuc dâ'y cac tac nhân d~c bi~t và chinh thûc tham gia bào t6n
và t~o chuyên bié'n - hai m~t rua vi~c quàn ly phât triên Hà NQi. Trên tht!c
t~, thành phÔ phài dÔi m~t vâi nhùng vân dê l6'n và mang tinh thè1i st! nhu:
tôn tr<;mg di sàn kié'n truc dô thi, d~c bi~t là cac công trlnh xây dt!ng và
phuo'ng thûc quy ho~ch dô thi; luôn tinh dé'n cac phong ~c, truyên th6ng
vân côn d~m nét cua nguèli dân dô thi cü và nhüng nguèli mâi chuyê'n d~n;

nâng cao diêu ki~n sÔng cua d~i bQ ph~n dân cu, nhà éJ và vi~c s11 dl:lng
không gian công cQng; chu dQng phât triên và méJ rQng dê' Hà NQi tréJ thành
trung tâm rua khu vt!c dô thi d~c bi~t nang dQng. ru chinh là cach thûc mà
ngum dân Hà NQi da ap dl:lng dê tô' chûc n<1i éJ và s11 d~g không gian công
cQng gân n<1i éJ cua hQ. Chinh quyên phài th6a hi~p vâi cach suy nghi da an
sâu vào t~p quan này. Nhu v~y, c6 thê tMy trong st! vi~c này mQt cach tié'p
c~n rât tht!c t~ trong d6 cac lt!c lUÇ1ng xa hl>i, kinh t~ và chinh tri ph6i hqp
và Ma hqp b~ng cach nhuçmg bQ lân nhau.

Bê nâm dUÇ1C mQt cach Cl:l thê Ythûc tht!c t~ dang dUÇ1c diêu ti~t éJ
nhüng phuo'ng di~n c6 vè tuo'ng phàn v6'i nhau, giüa mQt bên là chu nghIa
tu Mn thi trtiÔ'ng vâi mQt chinh sach dt!a trên cd séJ tu tuéJng cQng sàn chu
nghIa duÇ1C chinh thûc công~n và mQt bên là truyên th6ng vân côn d~m

nét, chung tôi së nghiên CÛU Cl:l thê ho'n vi dl:l vê îrl:lc dUÔ'ng lich s11 dang
chuyê'n bié'n ~nh më. Giâi h~n phia nam rua îrl:lc dUÔ'ng này mQt m~t là
"trung tâm ijch s11" và khu ph6 thm Phap thul>c, m~t khac là cac không gian
da dUÇ1c xây dt!ng hay dang trong qua trlnh dô thi h6a sau thèli Phap thuQc,
và nhüng khu dô thi m6'i dUÇ1c méJ rQng nhanh ch6ng. Tll:lc dUÔ'ng này da
t~o ra hàng lo~t t1nh hu6ng chûng minh cho st! d6i dâu giüa cac lt!c lUÇ1ng
xa hl>i éJ Hà NQi, n<1i c6 st! nang dQng d~c bi~t trong quy ho~ch dô thi.

à dây, chung tôi chi trlnh bày mQt hinh mâu tiêu biêu trong cac vân dê
dang d~t ra cho Hà Nl>i. Hi~n nay, khi thành ph6 côn dang c6 nhüng vân
dê chua duÇ1C làm ro, thIl~i phài s11a dô'i M th6ng phâp ly vê dât dai, dua
ra quy ch~ hm thông b~ng xe may vi nhüng vân dê này ngày càng chiu st!
chi ph6i rua sang kié'n ca nhân và rua vi~c s11 dl:lng không dung quy cach
không gian dô thi, do d6 cân ~o ra sv. th6ng nhât giüa lânh d~o thành ph6
và nhüng sang kié'n ca nhân.

Hà NQi, thành ph6 nghin ntim tuô'i

Hà NQi dUÇ1C hinh thành tù cach dây la th~ ky, trong d6 120 nâm gân
dây, vâi st! c6 m~t cua nguèli PM.p, Hà NQi da c6 nhüng thay dô'i dang
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k~ v~ diçn m~o. Hoàng thàOO truck dây c6 Wètng bao km, c~oo d6 là khu
ph6 buôn ban. Khi quân Phâp chiê'm Hà NQi, khu V1/.c buôn ban v~n dttÇ1c
giù l~i, côn hoàng thàOO - bi~u WÇ1ng cùa mQt chinh quy~n bi l~t d6, da
trd thàOO khu vvc dàOO cho cac cd quan hàOO chinh và quân S1.!. NgttÇ1c'
l~i vâi cach sù dl;mg cùa ngttèti Phâp, ngttèti Viçt Nam da biê't daOO gia,
tiê'p OO~n và bao tdn OOùng di tich kiê'n truc và phong cach quy ho~ch dô
tht thèti Phâp thuQc. Trong su6t qua trinh lich sù này, mQt s6 nét da aOO
httdng dê'n phân côn l~i cùa thàOO ph6 c6. Nhùng bi~u hiçn này c6 th~

OO~n ra dttÇ1C, OOttng không OOâ't thiê't phài d nc:1i ngttèti ta mong mu6n.
Thvc v~y, chung ta v~n côn thâ'y trong thàOO ph6 OOùng công trlnh c6
kiê'n truc và lich sù riêng biçt, minh cht1ng cho kiê'n truc và lich sù cùa
OOùng thèti d~i da qua. Cüng vân côn OOùng di tich râ't lâu dèti mâi dttÇ1c
phât hi~n d trung tâm hoàng thàOO, ~c dù hoàng thàOO da bi ngttèti PMp
pM vào cu6i thê' ky XIX.

Tuy OOiên, d dây d6i WÇ1ng quan tâm cùa chung tôi không phài là
OOùng di tich này, mà là ngh~ thu~t s6ng và làm vi~c c6 dttÇ1C tU lich sù
nghin nâm cùa Hà nQi, v~n tÔn t~i OOtt trâm tich không ngttng thay d6i,
cht1a dt,tng cac yê'u t6 du thàOO phong phu. B~ dày vân h6a da ân sâu
vào t~p quan cùa ngttèti Hà NQi dê'n mt1c tiê'p h,lc theo hQ chuy~n dê'n
OOùng nc:1i thàOO ph6 mâi md rQng hi~n nay. Hi~n Wçmg này không phài
cùa riêng Hà NQi, OOttng vi~c chu y tâi vi tri và y nghia cùa n6 giup chung
tôi daOO gia kha nâng sù dl;lng không gian dô thi, phàn aOO st,t hQi OO~p
cùa ngttèti dân d mÔi thàOO ph6. D6 là di~u dê OO~n thâ'y qua ph6 xa và
cac công trlnh xây dvng d dây.

Rât nhi~u thàOO ph6 d E>ông Nam Av~n giù ki~u quy ho~ch khu ph6
riêng cho mÔi ngàOO kinh doanh hay mÔi ngh~ thù công. Dây là tinh tr~ng

cd bàn, cht1ng to sV hi~n di~n thttèmg xuyên rua vân Ma dô !hi, g~n vi~c sù
d1.,mg hi~n ~i vâi mQt qua kht1luôn dttÇ1C châ'p ~n.

Nhttng ngoài khia c~oo t6 cht1c và xa hQi, ph6 phttètng côn cho chung
ta thâ'y nhi~u di~u. à Hà NQi rô nét han d TP. HÔ Chi Minh. HlOO aOO
dâu tiên mà chung tôi~n dttÇ1C khi di d~o ph6, OOâ't là OOùng ph6 dông
dân, là viçc sù dl;lng OOùng khu ph6 này. Phân l6'n không gian chung xen
l~n cac công trlnh xây dVng, ~t dttètng dttÇ1C trai OOva và c6 via hè (trù
cac ph6000 và ngô cl;lt) bi ngttÔ'i dân chiê'm dl;lng. Tù khi m~t trÔ'i 16 r~ng

dê'n khi màn dêm buông xu6ng, ho~ t dQng cùa ngttÔ'i dân thay d6i theo
thèti gian trong ngày. Tuy nhiên, con ngttÔ'i luôn c6 m~t, không chi d
OOùng khu vvc dàOO cho ho~t dQng cùa thàOO ph6 và dàOO cho ngttÔ'i di
bQ mà ngttèti dân sd t~i và ngttèti qua dttèmg côn chiê'm dl;lng lông dttètng
và cac nga W. Ngttèti di bQ, di xe d~p ho~c xe may xen l~n OOau. Dây là
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OOùng "hlnh ngu'è1i, m~t ngt!a"l khi hQ di chuy~n. HQ châp OO~n Ô tô v~i

diêu ki~n không làm aOO hUdng dé'n mlnh. D!u thé' ky XXI này, xe hai
baOO v~n là dôi hài My d~m trong truyên thuyé't. Chung g~n liên v~i

ngu'è1i dân thàOO ph6 dé'n mûc vào già md c\Ïa cac c\Ïa hàng, qUéin an, xe
may dU<;1c dl,ing trên via hè d cac ph6OOo, can trd vi~c di l~i cua nguài
di bQ, và ban dêm chung du<;1c cho vào trong OOà.

Tuy mûc dQ c6 giam, OOttng OOùng ngu'ài c6 nhà d ~t duètng v~n s\Ï
d\,lI1g via hè và ~t duètng vào m\lC dîch riêng. HQ duetng nhiên coi via hè và
duètng ph6là ph!n kéo dài thêm rua nhà h~c rua nai h~t dçmg rua nùM.
Ph6 d6i vm hQ côn hetn thé'. ru ciing là chô bành trli&tg rua cla hàng ho~c

rua cd sd san xuât. MÔi bu~c di, ngu'è1i ta dêu phài trânh OOùng ngu'è1i th<;1
dang làm vi~c (OOu d ph6 Hàng Thié'c, mQt trong "36 ph6 phuètng", nai hành
nghê rua th<;1 ~t); h~c phài di giùa OOùng ngu'è1i nQi tr<;1 dang rtla bat ho~c
nâu an. Nhiêu ngu'ài an ngay trliélc cla h~c trên hè ph6. Nhùng quan an 000
md ngay trên hè trong giè1 an. Ho~c nùa, sau khung cla md rQng nlùn ra ph6,
dàn ông nÀm trên ghé' dài ngli ho~c xem hao, hay tUm nam, tl;lm ba tan gâu,
hut thu6c lào; dàn bà ngÔi trên OOùng chié'c ghé' d~u thâp bàn tan vê vi~c

buôn ban, vi~c nhà ho~c n6i chuy~n phié'm. Dây là cach s6ng hi~n nay và no
~~~~~#~~~Hà~~~~~~~~
hè ph6 c6 tù hàng nghln nâm nay. cach s6ng này Mt nguÔn tù truyên th6ng
s6ng chan Ma vm hàng xom léing giêng. Nhân chûng d~c bi~t rua vi~c s\Ï
dl;lng duètng ph6là dlnh, mQt công trlnh công cQng ki~u thôn quê vm quy mô
kîch thuâc gi6ng nhau. à thành ph6, n6 trd thàoo nai hQi hÇlP do ~p th~ quan
ly và dành cho nhùng th! dân c6 g6c gac cùng mQt làng hay mQt huy~n, nay
d trong cùng mQt phtfmg - detn vi hành chînh tMp nMt d thành ph6, và v~
làm cùng mQt ngàOO nghê. ru là OOùng dia di~m th~ hi~n ban ~c rua mQt
vùng theo cach tliÇl'ng trttng ho~c b~g v~t cMt. Cüng OOu chùa, dlnh co d
kh~p nai, cho dù dôi khi ngu'ài qua duètng không~ ra.

Nhiêu chûng ru khâng dinh cach s\Ï dl;lng nêu trên, giai thîch sl,i hi~n
di~n thuètng xuyên, và nêu ly do ~i sao chu.ng vân dU<;1c tié'p !\lc giù gin.
Theo OOu lè1i OOùng ngu'ài dâ tié'p chuy~n chung tôi, mQt s6 th6i quen theo
ki~u thôn quê vân dU<;1c gin giù d Hà NQi, ~m cru mQt s6 diêu côn du<;1c
bUQc phài tuân thu. ru là vi thàOO ph6 này vân dang tié'p !\lc dU<;1c md rQng,
và OOu v~y v~n tié'p !\lc thu hut nông dân vào thàoo ph6, Mât là sau ônh
tr~g kinh té' kh6 khan trong thé' kY XX, hay sau OOùng cuQc chié'n tranh dum

1 Sinh v~t d~u nguèti minh ngl,ia, theo truy~n thuyét s6ng d Thessalie thuOc Hy L~p cG
d~i. Nhân ma là hi~n thân rua sûc m~nh cua nguèti linh và sl,i nhanh nh~n cua loài
ngl,ia. Chiéc xe may duètng nhu da g~ri li~n v(fi nguèti Hà NOi hi~n nay, ngay ca khi
chi di vài chl/.c mét.
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nhiêu hinh thûc kéo dài su6t 50 nam2 da khai sinh mtâc Vi~t Nam hi~n nay,
và nhùng di chûng rua n6 vAn côn rât n~ng nê, m~c dù tü 15 nam nay, cu(>c
di cach kinh t~ da giam thiêu cac Mu qua. Cu dân mâi cùa thành ph6, v6n
g6c nông dân, cho ràng cac vùng ph1,l c~n bên ngoài nhà minh, nhu không
gian công c(>ng, là thu(>c v~ hQ. Ci quê hQ là nhu v~y, và hQ mang quan ni~m

này vào ndi Cl mâi trong thành ph6. N~u Cl nông thôn hay vùng bè1 biên,
không gian bên qtnh ru(>ng dÔng hay vuàn qua rua hÇl không thi~u, thl Cl Hà
N(>i, không gian này rât hi~m hoi, và hÇl c6 thê biên n6 thành m(>t manh vuàn
hay m(>t cai sân nho, Mât là Cl ph6 nho ho~c ngo C1,It. Và cach thûc này dôi
khi dU<;1c thl,tc hi~n ngay d Cl hè ph6. Tuy nhiên, nhùng nguèfi s6ng Cl ~t
duàng phài dàm phân vi~c sù dl,lng này vâi cac nhân viên tr~t tl,t. Nhùng
nguèfi này cüng ng~i cach phàn ûng và cach n6i sÔ sàng rua nhùng nguèfi
ph1,l nù. HÇl thich thoa thu~n vâi cac ông cMng han, dê nMn dU<;1c khoan
tiên dut 16t. D6 là cach M nguèfi ta không chi giù dU<;1c nhùng th6i quen theo
kiêu thôn quê khi s6ng Cl thành ph6 mà côn giai thich vi saD xe may xêp d~y

duàng su6t ngày.

Nhùng th6i quen này là m(>t hi~n W<;1ng xa h(>i, anh hUCJng không it d~n
dèfi s6ng dô lN và vi~c mCl r(>ng thù dô, ndi không gia dinh nào không c6 xe
mciy ho~c nêu qua nghèo thl cüng c6 xe d~p. Nhùng chi~c xe này da trCl
thành phuang ti~n di chuyên thiêt y~u, dùng M di làm ho~c dê ki~m tiên,
chuyên chCl mÇli lo~i hàng hoa, giai tri và nhèf nhùng phuang ti~n này hQ c6
thê s6ng Cl vùng ngo~i vi ndi gia nhà dât không cao. Do v~y, nguèfi ta c6 thê
ban nhà Cl trung tâm thành phô'3, nhùng can nhà thuàng là lÔi thèfi, qua cMt
h~p và c6 nhiêu gia dinh ho~c nhiêu th~ h~ cùng chung s6ng, dê mua m(>t
chô Cl mâi r(>ng gâp hai ho~c ba l~n, dây dù ti~n nghi han và dê quan 1:9' han,
vâi cùng m(>t s6 tiên. Ddi ~i, chÔ Cl mâi này thuàng Cl xa trung tâm, dôi khi
côn Cl bên ngoài khu dô lN. Sl,t di dân n(>i lN này cung g6p phân giân bât
dân cùa cac khu ph6 c6, ~o diêu ki~n M tu t~o và sù d1,lng không gian c6
1<;1i han. Sau khi du<;1c tôn ~o, cac khu nhà này së duc;k sù dl,lng duâi m(>t
hinh thûc khâc.

Ta c6 thê thâ'y Cl Hà NQi vè cÔ kinh. Hà NQi c6 nhùng ph6 chi là 16i di
tâi nhùng khu nhà khiêm nhuèfng nhât và nhùng khu nhà ven dO binh thuèfng
Mât. D6 là nhùng hành lang h~p, dôi khi dài hàng vài ch1,lc mét, ~y qua
nhùng ngôi nhà thâp, dAn d~n 16i vào rua nhiêu khu nhà, qua nhùng chiêc

2 Tu nâm 1940: thài gian Nh~t Bàn chiê'm d6ng; 1946-1950: chiê'n tranh Dông Du'ong;
1964-1975: chiê'n tranh Vi~t Nam; 1978-1979: xung dOt véti Campuchia; 1979: xung d(\t
vü trang vôi Trung Qu6c; 1991: ky hi~p dinh hôa binh vôi Campuchia và binh thu'àng
h6a quan h~ vôi Trung Qu6c.

3 à c<tc khu ph6 c6 cua Hà NOi, nhùng khu ph6 binh dân nhu'ng dê làm ân buôn Mn.
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sân 000. ru là OOiîng du'è1ng di riêng và co mai che, du'<;1c 4io ra tuy theo ~t
di> OOà éJ trên khu dât. Vi~c b6 tri mai che và OOiîng loi di thâng tu'o'ng hl
cüng quan sat thây éJ cac khu phô c6 rua cac thành phô Vi~t Nam. Nhiîng câu
trUc này con bao gÔm nhi~u phô ng6, lôi di nhâng nhit, phù h<;1p vâi ngu'ài di
lx), di xe d~p và d~c bi~t là xe may. Khi éJ bên ngoài, OOiîng không gian này
mang tinh mla tu' hùu, n~u không thl cüng sU' dl;Ulg, b6 sung cho không gian
rua phô dà du'<;1c mô ta éJ trên và du'<;1c quy ho~ch l~i. Nhiîng khu phô du'Ç1C
ngu'ài Hà NQi hl nâng câp dê cài thi~n chb éJ mà không co giây phép rua
thàoo pho, là sv thoa thu~ giùa ngu'ài dân vâi nhau.

Cùng không là qua dâng khi khâng djnh ràng rât nhi~u ngu'ài dân thàOO
phô sông mQt cach khiêm OOu'è1ng trong OOiîng khu phô dông dân, ndi c6
OOiîng ngôi OOà rât thâp, hi~m khi w<;1t qua 2 tAng, hQ chia OOau OOiîng không
gian chung ndi không du'Ç1C dùng vào cac ml;lc dich công ci>ng. éJ Hà Ni>i,
ngu'ài ta coi do là nhà nùnh. Quy h~ch dô th! không chuân xac dà thuc dây
sv dào lQn tr~t hl dô th! thông qua vi~c ngu'ài dân hl phât thoa th~n vâi OOau
mà chinh quyên ~ phu'o'ng phài cMp oo~. Sè dè dàng giài quy~t ho'n khi
cac nhà quy ho~ch dô th! và OOiîng chu d!u tu' y thûc du'<;1c vi~c này tru'dC tiên.

Khu Vlfc "36 phô phu'b'ng" - nhân chûng rua Hà Ni>i c6 - và vô sô OOiîng
can nhà, OOiîng phô 16'n, phô 000, du'Ç1C xây dl;l'ng trong thài kY Phâp thuQc, và
trong nU'a th~ kY sau khi ngu'ài Phâp ra di, d!n d!n chi~m OOiîng vùng dât mà
tru'dc d6 là dât nông nghi~p d~ dôi pM vâi sv phât tri~n dô th! không klm
hàm du'Ç1C, tU do it nhi~u 4io ra OOiîng ~c tinh mà chl1ng tôi gQi là d~c tinh
vàn hoa và d~o dûc. Nhiîng khu giàu co, du'<;1c quy ho~ch d!y du ho'n vâi sv
co m~t rua ngu'ài Phâp chinh là mQt trong OOiîng khia c~ d~ chl1ng ta tMy
r6 vai trO xà Mi rua thành phô éJ th~ kY XX. Ngu'èri. ta cüng tinh d~n vi~c cân
dôi thành phô bàng cach xây dl;l'ng OOiîng khu phô mâi. Nhiîng khu phô này
hi~n vân dang con là OOiîng bàn thi~t k~.

Dê co t!m nh1n mang tinh phân tich chinh xac, c!n b6 sung OOiîng OO~n

xét tru'dc dây bàng cach xem xét thai dQ dôi vdi dô th! rua OOiîng ngu'ài dân
thàOO phô ngày càng hl thich ûng vâi cuQc SÔng hi~n d~i c6 tinh toàn c!u.
Thai dQ này liên quan d~n khà nang mâi v~ xac djnh dia di~m và xây dl;l'ng
OOà mdi cüng OOu' sU' dl;Ulg n6. Ho'n nùa, xuât hi~n nhi~u t!ng Idp th! dân
mâi. Co nhiêu ly do co th~ ành hu'éJng d~n hàOO vi ûng xU' rua ngu'ài dân
thàOO phô. 86 là mûc thu OO~p trên trung blnh cho phép hQ c6 du'<;1c cach
sông mdi. Ho~c mQt sv Iva chQn d!u cd dia oc OOàm 1<;1i dl;Ulg thài cd do
OOiîng lb h6ng trong quy ch~ quy ho~ch 4io ra, vâi già thi~t ràng quy ch~

du'<;1c thvc hi~n éJ mQi ndi. Ho~c mûc thu OO~p thâp dà thuc dây ngu'ài dân
W<;1t qua OOiîng di~u kiêng ky' truy~n thong OOu' làm OOà éJ khu nghia dia ru
ho~c OOiîng ndi bi coi là không tôt.
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Tâng lâp thû nhât co thu nh~p cao thuèmg quen vdi cach s6ng khac do
dà tùng s6ng éJ nuâc ngoài ml)t thài gian dài, no'i hQ co ml)t cM éJ phù hÇ1p
hO'n vâi séJ thich ca nhân, ho~c do mu6n châp nh~n y nghï là hQ co thê t~o

cho rrùnh ml)t cul)c s6ng hi~n d~i hO'n theo kiêu phuO'ng Tây. 8ê c6 thê s6ng
nhu v~y, c!n co du phuO'ng ti~n M h.ja chQn, nhât là kM nâng tài chinh M
co thê c6 dU<Jc không gian s6ng phù hÇ1p. Nhùng hlnh thûc ki~n trUc mâi
dU<Jc dua ra dUO'ng nhiên dà anh huéJng dén nhùng h!a chQn này. Ngay ca
khi cac m6i quan M thay d6i, nguai ta l~i fun nhùng nguai c6 diêu ki~n

wO'ng h!, cach chQn b~n khac di, vai trô rua gia dinh bi ma nh~t.

Tâng lâp thû hai mu6n fun ki~m nhùng m6i quan Mxà hl)i cao hO'n và
ml)t cM éJ chûng minh cho sl.j huâng ngo~i cua hQ, nhât là thé gidi phuO'ng
Tây. Diêu này di dôi vm niêm hy vQng vê sl.j phat triên khâ nâng xà hl)i hay
thuO'ng m~i, ho~c ca hai. N~u d~n thâm no'i éJ rua hQ, nguai ta së thây sl.j hào
nhoang d~c tntng rua tâng lâp mâi giàu lên nhanh chong.

Tâng lâp thû ba co thu nh~p thâp mong mu6n co dU<Jc chl> éJ t6t hO'n
chl> hi~n co, dù chl> này gân trung tâm thành ph6 hO'n. Diêu này khién hQ
quyét djnh ban chl> éJ ru dê mua ml)t chl> khac và mua ml)t chiéc xe may dê
di l~i cho thu~n ti~n, dù hQ éJ bât kY chl> nào trong thành ph6. Cüng gi6ng
nhu hai tâng lâp dà noi éJ trên, dây là cach do~n tuy~t vâi chl> éJ cü ky, ll>i
thài ho~c theo kiêu nông thôn, c~t dût vâi b1,1i b~m cua khu ph6 dông dân éJ
trung tâm thành ph6, dê co dU<Jc ml)t ngôi nhà ch~c ch~n, ti~n nghi và s~ch

së hO'n, tom l~i là co dU<Jc ml)t cM éJ "hÇ1p v~ sinh và ti~n nghi". Chinh sach
xây dl.jng nhùng khu nhà mâi éJ ven dô nhu hi~n nay, vi~c co thê ban nhùng
chl> éJ ru trong trung tâm vâi gia trj cao hO'n thl.jc t~ dà thuc dây phong trào
thay d6i cM éJ, diêu này phù hÇ1p vâi viçc dua ra thi trlièmg kiêu nhà chung
cU chat IU<;1ng vdi gia châ'p nh~n dU<Jc. Chinh sach xây dl.jng nhùng khu
chung cU lân, cac khu t4p thi (KIT) là nhùng bàng chûng, nhu chung ta së
thây trong phân sau rua bài viét này.

Hiçn nay, hai tâng lâp dâu c6 tiêm ll.jc lân hO'n dù s6 IU<;1ng it hO'n. HQ
dU<Jc coi nhu nhùng hinh mâu ~o ra ml)t cach s6ng dang tréJ thành m6t.
Ngu<Jc l~i, tâng lâp thû ha khàng djnh nhùng m1,1c tiêu rua chinh sach nhà
éJ, co kha nâng nhanh chong phân b61<;\i m~t dl) dân s6 trong cac khu ph6
rua Hà Nl)i.

Khu ph6 cd dlltfc thay ddi và b6 tri 1q.i, giit gin và ml! rQng

TnlfJc niim 1954

Nâm 1954, khi nguài Phâp rut di, Hà Nl)i co khoang 380.000 dân SO'ng
trên 1.300 hec-ta. Thành ph6 gÔm 3 kiêu khu ph6.
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Khu c6 nMt luc d!u du'<;1c chia làm 36 ph6: "Vào cudi tht KY XV, Hà NQi
d1l{1c chia thành 36 phô phllàng. Nhùng phô này ngày nay vEn là trai tim cùa thù
dÔ"4. Do là tam giac vâi dInh phia Mc giap câu Long Biên, giâi h~n phia dông
là dê sông HÔng; phia tây là du'àng tàu hOa, chinh xac hdn là tu'àng thành
c6; phia nam là ph6 Hàng Bông, kéo dài dê'n ph6 Hàng Gai và C!u GÔ. Dây
là khu vt:f.c buôn ban và sinh s6ng dUng theo ki~u dè1i s6ng dô thi rua nguài
dân Vi~t Nam thuQc mQi t!ng lâp, và sôi d,mg bM ho~t d,mg rua r~t nhi~u

xu'&1g thù công, càa hàng, quan ân và dtch V1.,l. Nguè1i dân Cl dây quen sù
dl.,lng mQi không gian, k~ ca không gian công cQng, nhu' rua riêng mlnh.

à phia tây, nguè1i Phap xây d1.,lTIg trên d~t Hoàng Thành ci mQt khu vt:f.c
hành chinh và quân s1/.. Khu vt:f.c này kéo dài v~ phia tây vm m<)t công viên
lân. Trên vùng d~t rQng, thoang, khu quân s1/. ~o thành mQt qu!n th~ khép
kin, bên c~nh d6 là khu hành chinh, ph1.,lc V1.,1 l<;1i ich chung. (j dây co Phù
Chù qch, tr1.,l SCl Dang C<)ng san, Ciie bQ, Qu6c hQi và nhi~u ngôi nhà lân rua
cac cd quan trung u'dng. Ngoài ra con nhi~u bi~t th1/. du'<;1c xây d1.,lTIg nt thè1i
Phap thuQc theo phong cach "ngh~ th~t trang tri", nay là tr1.,l sèJ rua mQt s6
d~i sû quan. DO chinh là khu vt:f.c rua nguè1i PMp tru'âc dây. Nguè1i Vi~t Nam
da giù l~i vi hai ly do: nhu câu dp thiê't c6 nhùng khu dông bQ nhu' thê' này
và quyê't dtnh SCl hùu khu ph6 thu<)c dta mà n~ Vi~t Nam hi~n nay coi là
bau v~t trong di san dô thi. Vi~c làm này rêi ràng hay hdn nhi~u so vâi hành
dQng pM hùy ph!n 1&1 nhùng gi con ~i cùa thành lüy và cac càa ô rua B~c

Kinh cu trong Cach~g vân Ma Cl Trung Qu6c. Khu V1/.c rua nguài PMp
này nAm trQn trên d~t hoàng thành xu'a.

Khu vt:f.c rua nguè1i Phap, ndi "nguè1i ta kMc quy~n l1/.c vào da" (papin,
2(01) kéo dài vê phia nam theo cùng m<)t ki~u b6 tri không gian. Trong khu
vt:f.c này con c6 mQt s6 B<) và nMt là Ciie cd quan trung u'dng dong ~i nhùng
ngôi nhà do nguè1i Phap xây d1.,lTIg. Và Cl dây cüng c6 nhùng ngôi nhà ki~u

thuQc d!a r~t d~p, c6 vu'àn, và m<)t 56 da trCl thành tr1.,l sèJ rua d~i sû quân cac
nu'âc. Chûc nâng rua nhùng khu ph6 này cüng gi6ng nhu' tru'âc dây: Bu'u di~n

trung tâm, Toa Th! chinh trCl thành tr1.,l sèJ UBND Thành ph6, cac tru'àng hÇlC
du'<;1C xây d1.,lTIg trong khu vt:f.c hành chinh rua nguè1i Phap, nAm giùa hô Hoàn
Kiê'm và sông HÔng. Bên bè1 d6i di~n và Cl phia nam hÔ là khu ph6 c6 ~t
du'àng rQng, chi c6 r~t ft xu&1g thù công và càa hàng buôn ban. Trong thè1i
kY dô hQ, nguè1i Phap mu6n dânh d~u s1/. c6 ~t rua mlnh bàng vi~ xây d1.,lTIg
nhùng du'àng ph6 rQng giao nhau, haî bên c6 cac bi~t th1/.lQng l~y và nhùng

4 U1i cua Lê Ba Thao (1997, tr. 300). CMng tOi sà dl,lng dü li~u v~ nhùng khu pM c6
nhâ't cua Hà N('>i cua tiê'n sI Hocquart (1999), ban in do Philippe Papin (Vi~n Vi~n DOng
bac c6 Phâp) gWi thi~u và chli dAn. Chling tOi cling sà dl,lng nhi~u ban d6 và 50 d6
duqc dâng trong m(>t 56 d~c bi~t cùa Carnet de l'IPRAUS (Clément và c(>ng s\1, 2001).
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ngôi nhà 100 c6 ki~n truc d~p dê làm công séJ. Vi~c xây d\1'Ilg nhùng khu nhà
éJ mang tinh xii Mi không nÀm trong chinh sach thê hi~n \tu thê này.

Khu dô th! d~c sitc này ml)t m~t giap M Hoàn Kiè'm, ml)t pilla kéo tâi
sat dê sông H6ng, ~t kia sat duètng tàu. N6 kéo dài v~ pilla nam theo cùng
kiêu duètng ph6 giao nhau. Trên cac duètng ph6 này c6 ml)t s6lô nhà luc d!u
duÇ1C xây d\1'Ilg làm no'i éJ cho cac công chûc thul)c dia. Dây là cach thê hi~n

ml)t y tuéJng v~ thành ph6 mi~n nhi~t dâi, cho dù, và c6 thê là VI chiu ânh
huéJng cua n~n cl)ng Ma Phap, và hi~n nay vân là l6i kiè'n truc cân d6i, th!
hiêu tinh tè' duÇ1C giâi tri thûc và chinh quyên thành ph6 Hà Nl)i tôn trçngS.

Gim ~n pilla nam rua thành ph6 là duètng ~i c6 Vi~t và Tr!n Khat
Chân hi~n nay, và kè't thuc b~ng con duètng xây d\1'Ilg trên dê éJ C\Ïa ngo thành
ph6, n6i Sdn Tây vâi thu dô. nt thm Phap thul)c, dl;)c cac duètng ra vào Hà
Nl)i dii c6 rât nhi~u ngôi nhà rua nhùng ngltm Vi~t Nam làm vi~c éJ thu dô.

Til 1954 dê'n 198(j6

Dây là thb'i kY Vi~t Nam phâi trai qua cac cul)c chiè'n tranh, bi cô l~p và
khâng dinh n~n kinh tê theo huOOg cua Liên Xô, euètng qu6c bao trÇ1 mà Vi~t

Nam c6 kim ng"ch thuetng m"i cao Mât. Nhung Uên Xô cùng phâi xây d\1'Ilg
n~n kinh tè' XHCN, Mât là h,t cung câp luetng th1,.ic. Tü luc này, Hà Nl)i l"i
ml)t l!n nùa thoat khôi s1,.i c6 ~t bât ditc di rua ngltb'i nuâc ngoài, nÔ l1,.ic
xây d\1'Ilg thu dô rua ml)t dât nuâc mm. Nhu v~y, luc này, chinh phu không
con hài long vâi nhùng di san dUÇ1C xây d\1'Ilg dum thm Phâp thul)c, béJi hl;)
phâi d6i di~n vâi s1,.i xu6ng câp ~ng n~ rua cac ngôi nhà. Hoàn ca~ dii
khiè'n chinh phu phâi chiu anh huéJng rua mô lùnh Liên Xô trong lïnh V1,.ic
này. VI v~y cac KIT, nhùng diiy nhà thuètng là ba ho~c b6n t!ng hçtp thành
ml)t khu rl)ng 100, dUÇ1C xây d\1'Ilg; kiêu nhà này phât triên ~nh éJ Hà Nl)ï7.
Vi~c th1,.ic hi~n cùng rât 1'1 thu. Dây là dip dê tü bô vi~c s11 dtplg nhùng v~t

li~u truyên th6ng, chuyên sang litp ghép cac tâm bê tông duc sân. Nhà không
cao, duÇ1C xây d\1'Ilg xung quanh nhùng khu thiè't bi h" t!ng ~p thê, g!n ml)t
làng ven dô, và ngay tü khi ra dm dii chûng tô ml)t s1,.i cai thi~n v~ di~u ki~n

SÔng cho ngltm dân thành ph6.

5 Nhùng cu(lc thao lu~n dugc tht!c hi~n trong nhùng l~n g~p gà không chinh thûc cùa
cMng tôi, và vi v~y không c6 nghi thûc l~ tân. Nhùng quan chûc cao câ'p và giao su cac
tntàng d~i hQC Vi~t Nam da thuyê't ph1,1c chung tôi v~ di~u này. T~p san rua IPRAUS v~

Hà N(li, xuâ't ban nilm 2001, trong cu(lc triên lam do Vi~n Kiê'n truc Phap tÔ chûc, cüng
xac nh~n di~u này.

6 Công cu~c DÔi m<ti dtigc tuyên b6 nilm 1986, nhUng chi tht!c st! b&t dh vào dAu
nhùng nilm 1990.

7 Tuy nhiên, kiêu nhà này không phâi là mOt kiêu d~c tru'ng èJ cac nuôc xa hl>i chû nghla
nhu nguèli ta vAn n6i.
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Vi~c hO tri ml)t KIT qmh ml)t ngôi làng, c6 dtièmg Ô tô rai nhva, khi~n

không gian xung quanh dô !hi bi "g~m nhâ'm". Tmh tr~ng này, râ't ~y cam
nhung cûng ttidng deSi tè' nh!, dâ dây~ xu hti&1g mèJ rl)ng thành pheS, n~u
không bâ't hÇ1p phap thi ciing không ki~m scat dtiÇ1c, bfu1g cach chiè'm khoang
ltiu không giùa cac khu dtiÇ1c quy ho~ch và cac khu cla thành pheS xây trtiâc
nam 1954. Sûc ép xây dt;tng tâng dân và là di~u không th~ trânh khéi. Nhti
v~y, khu nhà èJ không dtiÇ1C ki~m scat không nhâ't thiè't là khu nhà kém cMt
lti<;1ng. Co thê thâ'y d<;>c cac dtiàng pheS chinh, lùi sâu vào trong pheS nhé ho~c

ngô, nhùng ngôi nhà thul)c lo~i giàu co bên c~ nhùng ngôi nhà thâ'p, M.t
chtiâc theo ki€u seSng và teS chûc cla khu vvc "36 pheS phtiàng".

Vâi ~ m~t và sv s~p xè'p, phân hO cac ngôi nhà và leSi di, nhùng công
trinh xây dvng này là kê't qua cla ml)t chiè'n ltiÇ1c ~n tr<;>ng. Tuy nhiên
phtiC1ng thûc san xuâ't cla ml)t n~n kinh tè' dtiÇ1C coi là không chinh thûc dâ
hiên hi~n, sv xuâ't hi~n cac khu chÇ1 không dtiÇ1C xây dt;tng minh chûng cho
diêu do.

Co vé nhti không c6 sv gian do~n vê nNp dl) phat tri~n và mûc dl) sU'
dlplg, trù m~t dl) dân, giùa nhùng khu dân cti này và khu vvc "36 pheS
phtièfng". Thành pheS cla nâm 1986, do vi~c sU' dlplg và linh vvc dtiÇ1c xây
dvng thich hÇ1p hC1n dâ ti~n sat dè'n sông Tô Lich èJ phia tây và dtièmg Trt1àng
Chinh èJ phia nam, vâi pheS Minh Khai là dtiàng kéo dài và mèJ rl)ng cla con
dtiàng d<;>c sông Tô Lich, ueSn sang phia dông tâi sông HÔng. Trang sd dl, qui
ho~ch mâi nhâ't, ngtièfi ta dv kiè'n xây dvng èJ dây ml)t cây cAu.

Ma Tçng Hà Nçi sau 1986

Tù luc này cAn phài ghi~ sûc~ cla cac IVC ltiÇ1ng xâ hl)i. Nhùng
Ivc lti<;1ng này, dl)c ~p vâi chinh séich dô th! hi~n ~i, dang không ngttng tu
~o ~i cac khu blnh dân cla thành pheS theo htiâng bao tÔn hlnh dang ban
d~u. Sûc ~nh này dtiÇ1C khâng d!nh èJ nhùng khu vvc mà chUng tôi vlta n6i
d~n, và cûng râ't rô nét trong vi~c hlnh thành di~n ~o và teS chûc ml)t seS KIT
co m~t ti~n bi thay deSi I$1g n~ Mi nhùng p~n làm thêm l~p ghép vào. Dây
không chi là vân d~ tac dl)ng ky th~t mà con là tac dl)ng vân hoa-xâ hQi, dê'n
mûc khi di trong ml)t s6 pheS d<;>c ho~c ngang trong nhùng khu nhà 1&1 này,
cach s6ng, cach sU' dlplg dtièmg pheS dtiâi chân nhùng tôa nhà cao tâng và cac
h~t dl)ng thù công ho~c thtiC1ng m~i chiè'm ml)t phân không gian chung cla
~p thê, làm ngtièfi ta quên rfu1g dâ tù'ng tÔn ~i cac con dtiè1ng này.

Vi~c xây dvng cac ch<J thtièmg xuyên èJ Hà Nl)i dâ cho thâ'y diêu này. C6
chÇ1 c6 mai che do thành pheS xây dt;tng, c6 ch<J ngoài trèfi và thtiàng là lâ'n
chi~m dtiàng pheS ho~c ngâ ttilàm xe cl) không th~ di l~i, trù xe may và xe
may Cl1ng phài nhich tù'ng btiâc. Toàn hl) cac ch<J này cho thâ'y ml)t hlnh anh
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sinh d()ng vê sl,l' r6i r~m rua cac kiêu clùé'm lïnh không gian dô thi. Co kiêu
dttÇ1c ghi ~n bâng m()t chinh sach nhà éJ xây dvng theo ké' ho~ch, co kiêu
l~i là nhân chûng rua cd cru làng xâ côn sot hay dttÇ1C giù l~i phân nào, ho?c
là m()t yé'u t6 do ngttdi dân m~ dé'n thành ph6 mang theo và bi b6 bu()c Mi
sûc ép vê dân s6 và hoàn d.nh nên phài dùng chô éJ dê hành nghê thu công.
Trong tntàng hçtp này, hÇ> l~i t~o ra nhùng hlnh thûc dttÇ1C ap dl,lng tuy theo
ky thu~t hÇ> n~m dttÇ1c. Où nhùng lùnh thûc này co liên quan dé'n cd cru nhà
éJ ho?c du truc không gian chung, vi~c su dl,lng rua hÇ> cüng phù hçtp vâi
nhu câu cua cac hlnh thûc dâ dttÇ1C miêu tâ trong phân 1/36 ph6 phttàng". à
dây, cach su dl,lng nhà éJ và dttàng ph6 cüng ttiang tl,l'. Do chinh là nhùng
vrn dê mà chung tôi dâ nMn m~nh tâm quan trÇ>ng rua no. Tuy nhiên, co
vè không gian dô thi Ma kiêu này nâm rai rac, m?c dù no dâ giam di trong
cac ph6 cÔ. Chung ta chûng kié'n m()t sl,l' s~p d?t dttâi sûc ép cua ngttài su
dl,lng tuân thu theo nhu du kinh té' cân dttÇ1C thôa mân.

Cac khu chÇ1 cüng cho chUng ta bié't cac giai do~n phât triên dô thi. Dtfa
vào cac khu chÇ1 này, ta co thê~n tMy cac lô nhà éJ t~p thê nâm rai rac mà
chÇ1là công trinh cd ban trong cac khu ~p thê và tréJ thành công trinh cd ban
trong khu dô thi, cüng nhtt httOOg \tu tiên rua dô thi Ma. Ngttài ta cüng nl$l
thry sl,l' Irp dây không gian bâng cac ho~t d()ng ft dttÇ1C kiêm tra, dân t~ vi~c

su dl,lng không gian công cüng gi6ng nhtt khu ph6 cÔ. à dây co xu httOOg
phân b6 cac vùng dô fui Ma theo lùnh qu~t, diêu này co thê tMy trong vi~c

xây dvng cac KIT và cac khu chÇ1. An tti<;1ng vê cac chÇ1 ngoài trè1i không ra
ràng: m()t m?t no cùng c6 vai trô rua cac trl,lc dttàng chinh, m?t khâc no cho
phép xac dinh cac khu vl,l'c co m~t d() dân eu rrt cao. Nhttng tinh tr~ng này
cüng v~ch ra giâi h~ phia nam rua Hà N()i thdi Phâp thu()c, danh dru Sl,l'
khm dâu rua vi~c dô fui Ma thié'u kiêm soat éJ cac vùng ven ngay tü tntâc
nam 1954, khi cac chÇ1 phiên là m()t phân rua truyên th6ng éJ cac Jàng giap
ranh và là ndi tié'p nh~ nhùng ngttdi dân nông thôn tâi fun vi~c làm éJ thành
ph6: hÇ> mu6n thuê nhà éJ vâi giâ re éJ bên ngoài khu dô fui. Nhùng làng này
dâ bi thành ph6 thôn tinh. Né'u nhùng ngôi làng này bi thay dÔi và chuyên
dÔi m()t phân, hay bi phâ huy và quy ho~ch l~i, và né'u chÔ éJ rua hÇ> dttÇ1c
xây dvng san sât theo mô hlnh khâc dê dap ûng nhu câu ngày càng 100, co
khi té1i gâp 10 lân, thl cac chÇ1 vân dttÇ1C giù l~i và ho~t d()ng t6t bâng cach
tang thêm hàng Ma.

ChÇ1là nhùng diêm c6 dinh dê xac dinh thành ph6. Tuy v~y, nhùng dru
m6c khiêm t6n này bi nhùng tôa nhà và nhùng công trtiàng 100 dang dttÇ1c
xây dvng thay thé' và no cho tMy m()t tâm voc mâi cua quy ho~ch dô thi Hà
N()i. Không hê do~n tuy~t vâi giai do~n tntâc, vi~c méJ rua kinh té' và ll,l'a
chÇ>n cac lo~i lùnh kinh té' tl,l' do dà dttÇ1c nhà nttâc chinh thûc cho phép,
khuyé'n khich và quan 1:9'. Diêu này ~o thu~n lÇ1i cho thi tntàng. Cac doanh



56 D6 TH! VitT NAM TRONG THàI KY QuA DQ

nghi~p nhà mtôc c6 quy~n t1! chù quân ly da phat triên, thuo'ng nghi~p và
. cac doanh nghi~p tu nhân dUÇ1C phép ho~t dl)ng, tif nay sl;! nang dl)ng 'rua

nhüng doanh nghi~p này danh dâ'u khung cânh và cach di~u hành nhüng
vùng dô t:hi mm dUÇ1c mCl rQng. Nhüng doanh nghi~p này d~c bi~t bC1i sl;! da
d~ng, phong phu, mûc dl) d!u tu và ti~n dl) nhanh ch6ng· rua câc công
tntèmg ~o ra sl;! thay d6i quy mô chua tùng thâ'y cho tm nh~llg nam g!n dây.
C6 thê~ thâ'y trào 100 thich xây dl;tng phât triên ~nh mè. Nhâ'qà nhüng
"khu dô t:hi mm" dang dUÇ1C thl;!c hi~n. Tuy nhiên, nhüng khu nhà x~y theo
lô chi~m ml)t vl tri quan trQng trong vi~c xây dl;tng nhà Cl ca nhân theo k~

ho~ch. Tü nay, nhüng ngôi nhà kiêu này sè di kèm vôi vi~c xây dl;!ng cac
chung eu. Nhüng cAn hO gia câ phâi châng này dUÇ1c dua ra t:hi tntèmg và
dUÇ1c coi là t6t ho'n nhüng ngôi nhà dang xu6ng câ'p, trong do hàng v~ nguèti
vân dang s6ng. Ho'n nüa, do là nhüng chÔ dâm bâo ndi Cl cho nhüng gia dinh
da bl tntng dl,1l1g nhà Cl nhling cho tm luc này chua duÇ1c d~n bù. Nhèt cac
phuo'ng ti~n cd giôi, khoâng cach giüa cac KDT này vôi trung tâm thành ph6
không côn cân trC1 vi~c di dM dân d~n ml)t khu vl;tc c6 di~u ki~n s6ng t6t
ho'n nhling xa ho'n. Kê tif nay, t~i Hà NQi, xây dl;tng cd Scl h~ tâng và sap
nh~p xây ra d&ng thèti.

Tuy nhiên, mang tinh câi cach rô nét nhâ't là chinh sach rua nhà nuéJc v~

xây dl;tng duèmg sa và cac h~ th6ng di kèm nhàm hoàn thi~ ~g lum duèmg
sa tü trung tâm ra cac vùng ng~ vi và duà'ng trong thành ph6; s~p tm, haî
cây du vUÇ1t sông H&ng nàm trong cac dl;! an quy h~ch dô t:hi mm së duÇfC
xây dl;tng; cu6i cùng là chinh sâch xây dl;tng cac khu nhà cao câ'p mm, nhu khu
nhà trên duèmg di sân bay c6 tên g<;>i là "Hanoi New Town", bao g&m nhà cf

chia lô và vân phông. Nhüng lô nhà này r~p theo khuôn mâu rua H&ng Kông,
00 tiên kiêu ki~n truc thÀng dûng và phuo'ng thûc quy h~ch dô t:hi theo kiêu
ch&ng x~p, không phù hÇ1p vm vân Ma Vi~t Nam. Ml)t di~u ~c chhllà thù
dô Hà Nl)i b~t d!u quan tâm d~n vùng ngo~i thành và dân co xu huâng trC1
thành mQt trung tâm dô t:hi lân vôi vi~ dô t:hi Ma toàn vùng, kê câ bên ngoài
giôi~ hành chinh. Nhu v~y, tü gân nâm nâm nay, trên tâ ng~ sông H&ng
da xuâ't hi~ nhi~u khu nhà Cl mm và ml)t khu công nghi~p rQng lân. Dây là
ml)t ~t xich trong hàng l~t cac nhà mây ~o thành ml)t chuÔi cac thành ph6
duÇfC xây dl;tng n6i ti~ nhau trên duà'ng tü Hà Nl)i d~ Hâi Phông. Li~u chUng
ta c6 duÇfC thâ'y Cl dây ml)t thành ph6liên hÇ1p nhu kiêu thành ph6 trong thung
lüng Ruhr Cl Wc h~c loyang Cl Man Ülâu LY.

Tâ't nhiên tinh hinh mm này c6 nhüng khia qnh rô ràng mang tinh
quâng cao và d!u cd, bul)c lânh d~o thành ph6 Hà Nl)i phâi xem xét l~i ml)t
cach hÇ1p ly ~ng luôi duà'ng sa, trang bi d!y du M th6ng tin hi~u, dê d§:y
~vi~c tôn trQng lu~t giao thông, nhanh ch6ng dua cac phuo'ng ti~n giao
thông công cl)ng vào ho~t dQng, thay d6i vi~c sà dl,1l1g mQt cach tùy ti~n
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không gian công d)ng, nhâ't là dl1ètng phÔ. Dây là st! dao l~n chl1a tling c6,
do do c~n nghiên cûu ngay mûc d~ anh hl1dng, dÔng thè1i xem xét nhùng
thay ddi v~ ~p quan chié'm dt,mg không gian dô fui mà ngttè1i dân sÔng ven
dl1ètng, ngttm buôn ban, thÇ1 thù công ho~c làm djch V1,l, và nhâ't là nhùng
ngttm sù dt,mg xe may phâi tuân thù. T~t nhiên nhùng ngttè1i làm công tac
quy ho~ch dô fui phâi th~ hi~n cach nhin md dÔi v~i nhùng v~n dê này và
nhùng nhà ~u phâi chia sé câch nhin này. Hi~u bié't sâu silc v~ van h6a-xà
Mi là c~n thié't né'u cht1ng ta không muÔn chûng kié'n vi~c ngttm Hà NQi
chié'm dt,mg m~t cach tt! nhiên khoang htu không r~ng rài giùa nhùng lô nhà
dang ho~c sè dl1Ç1c xây dl,ing. G~n dây, Lu~t d~t dai dà dl1Ç1c so~n thâo theo
hl1&1g này song chl1a c6 hl1ông dân thi hành. BQ lu~t v~ quy ho~ch dô fui
ciing dà dl1Ç1C d~ c~p nhttng không th~ dl1Ç1c so~n thâo theo cac Sd dô c6 sân,
dl1Ç1c sao chép theo nhùng mô hinh tnt~c dây, dù nhùng mô hinh này r~t

dang dl1Ç1c ghi ~n. Nhùng ho~t dQng rua Hà NQi trong qua khû nh~m d~u

tranh vi st! nh~n thûc v~ cac quy~n c~n dl1Ç1C tht!c hi~n v~i st! hi~u bié't,
khiêm tÔn và ~t chè, chû không phâi b~ng y chi, st! may moc và CÛIlg nMc.

Chinh sach dô thi này nh~m m1,lc tiêu bié'n Hà Noi thành mot thù
dô hi~n d~i và thié't tht!c, phù hÇ1p v&i nhüng dûi hai cùa quÔc té' h6a
thl1dng m~i.

Bdi canh dô th! ma m9t thành phd dang bi€n dô'i

Nhùng thay d6i v~ ~t dô fui hi~n nay cùa Hà NQi d~u liên quan it nhi~u
dé'n h~ thÔng dl1ètng sâ m& dl1Ç1c dt! kié'n trong Sd dô quy ho~ch tU nay dé'n
nâm 2020. Tnt& dây thié'u phl1C1ng ti~n, nhttng ngày nay Hà NQi dang tht!c
hi~n cac công trlnh vm quy mô chl1a tling c6, dtta thù dô cùa Vi~t Nam tm
mQt giai do~ ijch sù mm. St! da ~g rua cac công tntètng dang dl1Ç1c thi công
phan aM mQt chinh sâch hi~n d~i Ma duy y chi: khu công nghi~p, dl1ètng
mm, ~o vét và quy ho~ch cac ao M, td chûc~g 111& giao thông công cQng
dô fui, nhùng khu nhà d m&, ti~n nghi cao c~p V.V., và ca so~ thâo L~t d~t

dai. Nhùng di~u ki~n kinh té' m& giup Vi~t Nam Mi ~p vào fui tntètng thé'
gim dà dân dé'n st! thay ddi quy mô cln thié't v~ tài chinh, cach thûc tht!c hi~n

và quân ly cac dt! an dô fui mm. B~g cach thay ddi th6i quen làm vi~c trong
nhùng 1Inh Vt!c h~t dong bi~t l~p rua ngttm Vi~t Nam, cac dt! an trd nên t6ng
hÇ1p hCln, ~p h<JP nhùng êkip m& co chuyên môn da d~g.

Sd d& mqng lztûi giao tltông mdi

Vi~c phân tich ~ng 111& giao thông dl1Ç1c tht!c hi~n trên cd sd nhùng
ban dô sân c6. Nhùng ban dô Hà NQi c6 th~ dùng cho vi~c nghiên cûu cac
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tI.;l di~m dân ru lÔ'n htetng d6i hiem. Ngoài sa dÔ quy ho~ch den nâm 2020,
chung tôi chi c6 ba ban dÔ htetng d6i rô vê hç th6ng giao thông hiçn nay
hay cac dt! an dang tht!c hiçn8. Ban dd thû nhâ't, ti l~ xich 1/10000, do Viçn
Dia ly Vi~t Nam xuâ't ban nâm 1992, dua ra mQt cach nlùn vê hç th6ng giao
thông rua khu vt!c dô thi nhùng nâm d!u tht!c hiçn chinh sach mO' cùa. Ban
thû hai do công ty TRAMOC và IMV9 tht!c hiçn trong khuôn kh6 dt! an
Asiatrans 2002, duèmg giao thông cüng dUÇ1c th~ hiçn theo ti lç nhu v~y và
trong tinh tr~ng c~p nh~t nhâ't lue bâ'y già. Tuy nhiên, m~c dù kM chinh
xac, song do thieu mQt vài khu Vl!c rua thành ph6 nên ban dÔ này s11 d\lng
htetng d6i kho. Ban thû ba là ban dÔ du ijch dang dUÇ1c ban 0' Hà NQi, co
tên là "Where Hanoi" do Nhà xuâ't ban Ban dÔ â'n hành v6i tY lç xich
1/25000, vè thành ph6 v~i nhùng dt! an giao thông d~y tham vQng. Tâ'm
ban dÔ d~c bi~t này là ban dÔ anh rua Hà NQi cho "5eagames 22" duÇ1c t6
chûc cu6i nam 2003 0' Viçt Nam. Là mQt ban dÔ du ijch, ti l~ cac con duàng
không duÇ1c coi trQng Mm nhling no truyên tai dUÇ1c t~m quan trQng tht!c te
hay mong dÇ1i cua mÔi duàng ph6. M~t khac, ban dÔ quy ho~ch th~ hiçn
hinh anh mQt thành ph6u~c ma; ban vè v6i tY lç xich 1/25000 tr1i~c het là
phân vùng khu vt!c dt! kien mO' rQng và ke ho~ch s11 d\lng dâ't dt!a trên
m~ng lu~i giao thông htetng lai c6 câ'u trUc côn chua rô ràng.

Sau khi phân tich nhùng ban vè trên và qua qua trinh tht!c dia, chUng
tôi ~n ra mQt ki~u t6 chûc hç th6ng duèmg giao thông 0' Hà NQi dt!a trên
hç th6ng duàng vành dai v6i nhùng tzv.c duàng nt trung tâm ra và xuyên
su6t. 50' dÔ này vè mç,t "n11a ~ng nhçn" ~p trung vào khu Hà nç,i c610 và
n6i v6i sông HÔng. Cac con duèmg vành dai duÇ1C gQi là "Ring road", trong
khi nhùng con duàng Wc di nt trung tâm thành ph6 ra dUÇ1c gQi là "Mnin
rond" (duàng chinh). Chting duÇ1c gi6i thiçu là nhùng d~i lç, trong dô th! hay
0' ngo~i ô, rç,ng khoang SOm. Nhu v~y, xu hUÔ'ng 0' dây là xây dt,tng nhùng
con duàng ki~u nhu trên, ~t rçmg mà không tinh den hiçu qua giao thông
và tuyen duàng.

àu vliÇ1t cüng là mQtp~ rua công viçc phâi làm theo sd dÔ quy ho~ch

Mn nâm 2020. Cho den nay dà co ha c!u vliÇ1t dUÇ1c tri~n khai tht!c hiçn: chiee
thû nhâ't 0' trên dê sông HÔng và dân lên c!u Chuetng Duetng, t6i huyçn Gia
Lâm và duèmg di Hai Phông; chiee thû haï trên qu6c lç, l, Mc qua con ph6 së
là vành dai thû haï rua Hà Nç,i; chiée thû ba ~m trên duèmg di sân bay, dUÇ1c

8 Do nMn tMc du'l;1c sûc s6ng manh li~t rua Hà N(\i, cac ban d6 và sa d6 v~ thành ph6
cüng thu'àng xuyên thay d6i.

9 TRAMOC: Công ty v~n tai công c(\ng Hà N(\i; IMV: Vi~n Dào tillo chuyên ngành dô tN
Hà Nc)i, kê't qua cua s\l hqp tac giila UBND TP. Hà N<)i và Vùng Ile-de-France.

10 Bao g6m khu v\lc "36 ph6 phu'àng", thành c6 và khu ph6 do ngu'èli Phâp xây d\lng.
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Mc vu'qt qua phia trên dtièmg C~u Giâ'y, là CI1a nga quan trQng éJ phia tây cua
thành ph6.

Vi~c xây dl!ng nhùng cây câu vu'qt này và M th6ng d<;ti 1('> mâi trong
thành ph6 chu y~u nh~m t<;to thu~n lqi cho giao thông trên ph6, vâi tham
vçmg giai toa dtiqc nhùng mIt giao thông chinh éJ trung tâm thành ph6 và
giup cho vi~c di l<;ti éJ trung tâm và vùng ngo<;ti vi thu~n ti~n hdn.

Cac vâ'n dê giao thông do m~t d('> dân eu qua 100 éJ thành ph6, do ngtiè1i
dân di l<;ti liên l\J.c và do thiêu cac M th6ng dtièmg giao thông, ngày càng gây
kho khan cho vi~c di l<;ti éJ thành ph6 và ngo<;ti ô. T~c dtièmg trong giè1 cao
diêm ngày càng kéo dài và thtièmg xuyên hdn, làm tê li~t M th6ng giao thông.

Nh~n xét V~ XU hu'6'ng giao thông Ci Hà NQill

Hi~n nay, ônh tr<;tng quàn 19' giao thông cd giâi trên cac dtièmg ph6 éJ Hà
N('>i kém, khi~n lânh d<;to Ban quàn 19' cac dl! an trQng diêm phat triên dô th!
và UBND TP. Hà N('>i 10 mng. NMm mu vân ônh thê, ngtiè1i ta dà xây d\ft1g
m('>t danh sâch cac ho<;tt d('>ng tiu tiên mà theo h<;> t6n khoàng 1.333.333 dôla
My (200.000 tri~u d6ng nâm 2(03). Ngân hàng ~t Ban JIBIC tài trq m('>t
phân. ~ thl!c hi~n cac dl! an giao thông này, cln tai dinh eu 20.000 ngtiè1i.
Mûc bôi thtiO'ng do l-IDND thành ph6 qui dlnh. Tuy mûc phl,lc Vl,l cho lÇ1i ich
công c('>ng éJ tüng dü<;tn dtièmg, mà vi~c dên bù tài chinh và v~t châ't se dtiqc
thl!c hi~n. B6i thtièmg cho nhùng hÇ> gia dinh co dâ't bi thu Mi giài toa là mQt
vâ'n dê tê nhi- Trang qua khû, vâ'n dê này không dtiqc Il1$1 thûc dây du và
hi~n tréJ thành nhân t6 chinh dful d~n vi~c phài tU hO m('>t 56 dl! an. Vi~c cac
nhà chûc trach giài quyêt vâ'n dê này b~g tài chinh dà thê hi~n mong mu6n
hoàn thành cac công trlnh giao thông theo kê ho~ch d~n nâm 2020.

Nhilng công trinh trên h~ th6ng thùy l{li
Hi~n nay, ba h6 100 chûa ntiâc thai cua thành ph6 dà dtiqc n~o vét. DO

là h6 Thiên Quang, M Giang Va và M Thành Công. H6 Thiên Quang ~m
éJ pilla nam khu ph6 do ngtiè1i Phap xây d\ft1g. Tù nhùng nâm 1940 bè1 M dà
dtiqc xây dl!ng thành khu vui chdi công cQng rua thành ph6. Hai h6 con l~i

~m éJ khu méJ rQng dâu tiên rua Hà Nç,i, c~nh nhùng KIT. Kèm theo do là
cac công trinh cd séJ h<;t tâng d6ng bç,: cac tr~m câ'p ntiâc, M th6ng ~o vét
nhùng h6 c6 kha nâng chûa ntiâc thai tU nhùng khu Vl!c lân c~n. Tuy nhiên,

11 NMn xét này sà d\lng nhùng thOng tin trong bu6i làm vi~c thiing 11/2003 vôi bà
Du'C1ng Th! Vu'QIlg, quy~n Tru'l1ng ban cac d\! an lo~i 1, Ban quàn Iy cac d\! an t!Qng
diêm phat triên dO thi Hà N~i, UBND TP.Hà N~i.
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do không phân chia dltÇ1c h~ th6ng thoât nltC1c, nhùng công trlnh trên da t:r6'
thành ndi û dçmg nltC1c thai không th~ tiêu thoat dltÇ1c.

Hi~n nay, h~ th6ng thoât nltC1c chu y€u dt!a vào M; nhttng s61lt<;1ng hô,
bât k~ kich thltC1c hay vi tri é1 trung tâm ho~c ngoé;li ô, dang giâm IIlé;lnh. Tuy
nhiên, thành ph6 da c6 quy ch€ bao dam duy tri mQt s6 hô. Vùng quanh hô
da dltÇ1c quy hOé;lch và nhùng ngôi nhà gAn hô do d6 da 1ên giâ.

Ho'n nùa, hi~n nay dang c6 dt! an nghiên cûu 1&1 nhAm xây dvng mQt
công viên rQng khoang 200 hecta é1 phia nam thành ph6, té;li vùng triing c6
nhi~u ao, M. Oing té;li dây, phAn 1&1 nhùng khu triing së dltÇ1c lâ'p nhttng së
c6 mQt vài M é1 trung tâm.

MQt s6 con sông (trong d6 c6 sông Tô Lich và sông Kim Ngttu) da dltÇ1c
thông dong và kè bêtông hai bên bè1, né;1O vét long sông. HBND thành ph6
dt! ki€n né;1O vét hô Hoàn Ki€m, trai tim tht!c st! rua thành ph6. Gia tri bi~u
tlt<;1ng rua hô Hoàn Ki€m khi€n ngttèti Hà NQi pMi chu 9 hdn d€n ônh tré;lng
môi trltèmg rua n6.

Nhitng khu dô th! mâi

Ngay sau khi giành dltÇ1c dQc l~p, Hà NQi bitt d!u xây dvng nhùng khu
nhà ~p th~. Nguyên nhân d!u tiên là do dân ctt d6 vé thành fui 1àm vi~c

- trong cac cd quan và doanh nghi~p nhà nltC1c. HQ pMi s6ng ngay té;li thu dô
rua nltâc CHXH Vi~t Nam. Nhu c!u câ'p thi€t d€n mûc ngay trong nhùng
dÇ1t My ném barn, vi~c xây dvng cüng không ngùng lé;1i. Cu6i nhùng nâm 80,
khôi 5EV (HQi dÔng tlto'ng trÇ1 kinh tê) tan vâ ngay sau khi Liên Xôvà Dông
Âu S1,lp d6, gây nên cuQc khùng hoâng kinh t€, anh hlté1ng d€n cac nltC1c châu
A anh em khac. Do d6, chinh phu Vi~t Nam da nhanh ch6ng dling chlto'ng
trlnh xây dvng nhà ~p th~. Nhùng ngôi nhà da xây dvng dltÇ1c chuy~n sang
quyén sé1 hùu rua ngttèti dân vm diéu ki~n hQ tt! trang trâi cac khoan chi phi
bào dltâng. Mai tm gAn dây, khi chinh sach vé nhà é1 thay d6i hoàn toàn,
chinh phu Vi~t Nam mm ti€p tl,lc vi~c xây dvng.

Nhlt v~y, ngtt()i ta da xây dt!ng nhùng khu dô fui và cac doanh nghi~p

nhà nltC1c c6 quyén h! chu tham gia nhùng chltdng trinh xây dt!ng nhà é1
m6'i này. Nhùng doanh nghi~p này quan 19 v6n nhAm 1àm cho v6n d!u tlt
ng~n hé;ln sinh 1è1i nhlt nhùng công ty tlt nhân. Do d6, nhùng chltdng trinh
xây dvng nhà é1 cua hQ rât khac v6'i KIT trlt6'c dây. Cân hQ trong nhùng
toà nhà cao t!ng é1 khu dô fui (Km) c6 di~n tich sinh hOé;l t 1&1 hdn cân hQ
é1 KIT hay nhà é1 nhùng q~n trung tâm dông duc trong thành ph6. Tuy
v~y, cMt llt<;1ng ki€n trUc và không gian trong nhùng cân hQ này con nhiéu
diéu pMi bàn.
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Ph!n lcfu KIT dUÇ1c xây d1,ing cho m~t 10é;li dÔi tuçtng nhât d!nh, chu y~u

là công nhân viên chûc, ho~c can b9 quân d~i. M~t sÔ toà nhà dành cho nhân
viên bttu di~n, cho can b~ rua m~t 89, m~t nhà may g!n d6, v.v... CAn M
là m('>t trong nhùng ttu dâi dành cho nhùng ngttOi thu ~p thâ'p. Vi~c phân
phÔi ttu tiên nhùng cAn h~ trong KDT không hi~u quà dUÇ1c nhu v~y và cùng
không d1.;ta trên n~n tàng tu tu&ng hay xâ Mi nào, không dung v~ ml,lc tiêu
mà cac doanh nghi~p xây d1,ing d~ ra. Nhùng cAn M này không dUÇ1c cho
thuê mà bt dem ban và vi~c thUdng mé;li hoa dUÇ1C làm trttâc cà khi khài công
xây d1,ing. ~c dù th1.;tc tê này di ngttÇ1C lé;1i lÇ1i ich c~ng d6ng nhttng lé;li phù
hçtp v~ vi~c d!u cd tu nhân ngay tU Mn ban d!u tiên. Hi~n nay, nhu du v~

nhà è1 tâng cao, vi~c d!u cd dUÇ1C tô' chûc du~ dé;lng ban di ban lé;li cac cAn
M. Do v~y, gia rua chung bt dâ'y lên gâ'p hai ba l!n so v~ gia ban d!u.

Nhu v~y, ~c dù c6 cac công trinh phl,l trÇ1 d6ng b9 di kèm do công ty
quàn ly toàn b9 KDT l~p d~t, cac công trinh này cüng chi dUÇ1c xây d1,ing và
dua vào hOé;lt d~ng sau khi xây d1,ing cac toà nhà, dôi khi sau khi ngttài dân
chuy~n dén s6ng. Câc doanh nghi~p nhà nuâc thuèmg yêu du ngttè1i. dân
tham gia quàn ly nMm dâ'y nhanh tién d~ vÔn bt tri hoân do thành ph6~m
hoàn lé;li ti~n.

Nhùng khu dân cU m~ dUÇ1C xây d1,ing g!n v~ cac dich V\,l nhu: công
viên, nhà tre, trttèmg h9C, cd quan hành chinh, V.v. Qua trinh này là s1.;t tiép
nÔi ki~u quy hOé;lch ki~u Xô viét mà cac nhà quy hOé;lch dô !hi Vi~t Nam dà
tiêp nh~n khi xây d1,ing nhùng KIT. Tuy nhiên dâ xuâ't hi~n m~t s1.;t khâc bi~t

c6 chu y: không xây d1,ing chÇ1 cho nhùng KDT trong khi chÇ1 luôn nhm è1
trung tâm m~t KIT.

Gi6ng nhu nhùng công trinh phl,l trÇ1 d6ng b9 di kèm, Cd sè1 hé;1 tâng dUÇ1C
cac doanh nghi~p nhà nuâc quàn ly khi c6 s1.;t d6ng y rua cd quan chù quàn
(B~ Xây d1,ing, B9 Tài chinh và UBND thành pM). 56 ti~n d!u tu xây d1,ing
h~ thÔng duèmg giao thông quanh khu dô !hi mâi không dUÇ1c thành ph6
hoàn lé;li nhu d1.;t d!nh ban d!u. Nhùng qu!n th~ kiên trUc này, cüng nhu
nhùng KIT, duÇ1C xây d1,ing trên nhùng mành dâ't v6n là dâ't nông nghi~p

dUÇ1c UBND thành ph6 quyêt d!nh làm khu dô tht và trên nhùng qu~n mâi
rua thành ph6 (qu~ chû không phài huy~n). ChUfig dUÇ1c xây cé;lnh nhùng
con duèmg c6 sân, dôi khi là duèmg mè1 r~ng hay nÔi v~ m('>t con duèmg m~.
ChUfig nhm è1 vùng ngoé;li ô Hà N('>i, bao g6m cac KIT, cac làng CÜ, cac công
trinh, dât tr6ng tr9t bé;lC màu, khu công nghi~p và hi~n là KDT. M~t sÔ toà
nhà dUÇ1c tri~n khai xây d1,ing d!u tiên theo th~ 10é;li này (d~c bi~t là Khu dô
tht Dinh Công) râ't l~n xOn và nhi~u khiêm khuyêt. Do nhu c!u v~ nhà è1 tâng,
nên di~n tich nhùng cAn M è1 dây du lcfu d~ thuyêt phl,lc ngttè1i dân ràng
nhùng vâ'n d~ g~p phài chi là thû yêu. Ngttèli dân phài tl.;t l~p di~u hoà nhi~t
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dQ cho cac can M. Nuâc không duÇ1c quan Iy mQt cach t~p trung. Phi t6n bao
duàng nhùng toà nhà chung cU phl,l thUQC vào d6ng g6p rua nguài dân.
Nhùng diêu khoan này vân chi là Iy thuyé't, vi~c quan Iy không thoa dang
Mo hi~u sl! r6i lo~n ho~t dçmg trong thài gian tâi.

Cach thûc xây d1.;ing Cl1ng dUÇ1c quy ché' hoa trên Iy thuyé't, nhung I~i rat
da d~ng theo y rua nguffi dân.

UBND thành ph6 da ra chi th! câ'm chia lô dat xây nhà trong nhùng khu
dô th! này12. Tuy nhiên, nhà phân lô vân là mQt mô hlnh nhà éJ và là sl! Il!a
ch9n rua mQt b9 ph~ 1&1 dân chl1ng éJ thành ph6. Chi th! này dUÔ'ng nhu là
mi)t van ban ché't, không c6 hi~u Il!c, vi~ chia lô da dUÇ1c lên ké' ho~ch và xây
dl,tng trong cac KDT và~ chi chinh quyên Cl1ng không làrn gi dUÇ1c nhùng
chù sèJ hüu tu nhân I~m d\,lfig ki~u xây dl,tng này.

rd chûc l(Ji nhitng Krr

Mi)t s6 phUdng pMp xây nhà theo ki~u IÔng vào nhau rat dUÇ1c khen
ngÇ1i t~i Phap nhùng nam 1960-1970, khi Phap phâi d6i ~t vm thl!c tr~ng

cân tu ~o nhùng can M gia re da tréJ nên IÔi thài. Tuy mQt s6 nguà'i cho
r~ng ki~u kié'n truc d6 là CÛIlg nh~c, nhung n6 thl!c sl! c6 hi~u qua. Où sao
di m1a, n6 Cl1ng th~ hi~n mong mu6n rua chinh quyên tu b6 I~i nhùng can
nhà blnh dân rnà không phâi di dà'i nguài dân v6n s6ng ~i d6. Cach thûc
này dang duÇ1c thl!c hi~n éJ Kim Liên: nguài dân trong nhùng toà nhà 4 tâng
vân éJ I~i d6 trong khi hai toà nhà 12 tâng dang dugc xây dl,tng; khi chUng
dUÇ1c hoàn thành, nguà'i dân s6ng trong nhùng toà nhà nho sè chuy~n dé'n
nhùng tâng thâ'p, ndÎ. h9 dugc dam bao c6 mQt can hQ vm di~n tich tudng
dUdng vm can hi) cü. Nhùng toà nhà 4 tâng khi d6 sè bi pha huy, trên phân
di~n tich d6 sè xây d1.;ing I~i 4 toa thap 18 và 22 tâng.

Nhitng dt! an khac

Trên sd dÔ dinh hu6'ng quy h~ch, thành ph6 dugc méJ rQng sang bên kia
sông HÔng. Où hi~n nay c6 rat ft dl! an so vâi nhùng dl! kié'n khi quy ho~ch,

song chUng ta c6 th~ k~ ra mQt s6 dl! an, trong d6 c6:

- Dt! an thành ph6 mâi "Hanoi New Town" là ké't qua rua sl! ph6i hÇ1p
nghiên rou vâi mQt nhà dâu tu~t Ban. Thành ph6 n~m éJ bèf bên kia

12 Chi thi se; 12312001/0D-UB, ky ngày 6/12/2001. Di~u 7 quy dpili r~ng cac khu dô tN
mâi cAn phai c6 60% là nhà chung Cli cao tù 9 tAng tr~ lên và 40% là bi~t th,! c6 vlièm
bao quanh. Khoan 2 cua di~u này quy dpili không dliçlc xây nhà phân lô trong nhùng
khu dô thi mâi này.
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sông HÔng, trên dttàng di sân bay NÇ>i Bài, gÔm nhà éJ, thiêt bi, dich
V\,l, khu công nghi~p và thttdng m~L MÔi khu co nhiêu d~ng nhà éJ khâc
nhau: nhà chung eu cao tâng và biçt tht!. Nhùng ngôi làng hiçn co së
dttÇ1c sap nh~p vào nhùng khu nhà éJ m~i này v~i m~t dQ thâp hdn;

- Khu công nghi~p Gia Lâm trên dttàng di Héli Phông và khu công
nghi~p Thang Long trên dttàng di sân bay NÇ>i Bài së don nh~n cac
doanh nghiçp trong và ngoài ntt~c;

- Sân bay qu6c tê NÇ>i Bài dà dttÇ1c méJ fQng nam 1999. Công vi~c méJ
fÇ>ng vân tiêp h,lc. Dây là công trinh thuÇ>c dt! an quy ho~ch do Nh~t

Ban dâu tU và khi hoàn thành së sap nh~p vào khu công nghiçp và
công nghç bên c~nh.

Chuy€n dÔi dtidng Dê La Thành

Sau khi trinh bày ngiin g<;m vê cac giai do~n, diêu kiçn và d~c di~m chinh
tri xà hÇ>i và dô th! cua qua trinh dô th! Ma Hà NQi, không phai là vô ich
nêu chung ta bàn mÇ>t chut vê Hch sU' rua con dê-thành lüy mÇ>t thai là gi~i

h~n cua thành ph6, fÔi tréJ thành mÇ>t con dttètng xuyên. tü dông sang tây, n6i
thành ph6 c6 v~i vùng méJ fQng, gia dây dttÇ1c coi nhtt mÇ>t tuyên thiêt yêu
rua dttàng vành daL Ngoài nhi~m V\,l n6i cac khu dâneu, dây côn là dttàng
biên rua thành ph6 trong thê kY XX v~i kiên trUc và ki~u dâng quy ho~ch

dô th! mang dâu ân van Ma Vi~t Nam và thành ph6 cua thê ky XXI v~i tâm
cao hdn hAn. Con dttàng này dttÇ1C ho~ch dtnh tréJ thành dttàng ph6loo nÀm
giùa mÇ>t vùng dttÇ1c dô th! Ma m~nh, và viçc khéJi công dôi h6i nhùng giâi
phâp cho hàng lo~t cac vân dê ky thu~t và van Ma xà hÇ>i, th~ hiçn nhùng
kho khan và tréJ ng~i khi xây dt,tng mÇ>t mé;lng ltt~i dttàng sa sd dAng.

Nha viçc xây dt,tng cd séJ h~ tâng cua mé;lng ltt~i dttàng sa, mQt thu dô
co tâm voc khiêm t6n dang chuy~n thành mÇ>t thu dô 100 nang dÇ>ng. Hi~u
fa Hch sU' Dê La Thành cho phép xU' 19 dttÇ1C cac xung dQt dô th! và cac tac
dQng vê m~t kiên trUc và xà hQi mà Hà NÇ>i g~p phai M tréJ thành nên kinh
tê th! trttàng và tham gia vào qua trinh toàn câu Ma.

Xây d,!ng dllètng giao thông trên dllètng Dê La Thành cU

TInh hinh hiçn tqi

Dttàng Dê La Thành n6i dê sông HÔng éJ pilla nam trung tâm thành ph6
cô"13 vffi Câu Giây trên sông Tô L!ch, dttÇ1c kéo dài n6i vffi dttàng Câu Giây

13 Trung tâm Ijch sU': xem chU thich 10.
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và d1.iètng cao t6c di sân bay N('>i Bài. D1.iètng dê di qua cac qu~n Hai Bà
Tntng, D6ng Da, Ba Dinh và k~t thuc Ci phia tây ~i q~n cAu Ciây (trCi thành
qu~ n('>i thành nt nâm 1999). D1.iètng dài 7,7 km, ~ rQng thay dài tùy tùng
dO';ln, nt 2,7 m d~n 50 m.

MQt dO';ln rua d1.iang Dê La Thành n6i vm phia nam thành phÔ d1.iÇ1c xây
d1fr\g thai PMp thuQc, vm phAn mCi r('>ng dAu tiên rua thành ph6 sau khi
giành dQc l~p. Doi;ln d1.iètng côn l';li di qua khu mm mCi này. Do v~y, d1.iètng
di qua và ph1,1c V1,1 m('>t khu vv.c da d';lng bao gÔm:

- Câc làng ru d1.iÇ1c thành ph6 mCi r('>ng t~i (Kim Uên, Trung TV, Ciang
Vo, Thành Công, TrAn Khat Chân);

- Cac vùng mCi rQng rua thành phÔ d1.iÇ1c xây d1fr\g thM Phâp thu('>c, nt
khu nhà Ci công chûc, trliètng d';li h9C và b~nh vi~n Bi;lch Mai (trli~c dây
là ~nh vi~n René Robin);

- Nhùng KIT l~: Kim Uên, Trung TV, Thành Công;

- Nhang quAn th~ chûc nâng: trliang d';li h9c (Ciao thông, Bach khoa,
My thu~t công nghi~p, Vân h6a), Dài Truy~n hinh qu6c gia, khu
ngo';li giao Nga.

Ngu~n g6c tên

. E>ê La Thành là mQt con d1.iètng trên dê. Hà N('>i nhm trong vùng châu
thà sông HÔng là vùng dâ't c6 nhi~u dê, và cach tà chûc này cho phép Hà
N('>i c6 th~ dùng n1.i~c tlim tiêu nt nhi~u ngu6n, dÔng thM c6 kM nâng chu
dQng chia nguÔn n1.i~c - dôi Mi câ'p thi~t cho tr6ng trQt và cuôc sÔng con
ngliM trong vùng.

La Thành c6 nghïa là "tliang bao ngoài thành". Cha La d1.iÇ1c dùng M
chi m('>t không gian khép kin ho~c vông tràn, con cha Thành c6 nghïa là
"tliang" (c6 th~ fun !My cha này trong nt Thành phô). Câ'u trUc nt v1fr\g này
d1.iÇ1C dùng M n6i v~ nhùng bûc tliètng thành dAu tiên d1.iÇ1c xây d1fr\g trên
vùng dâ't Hà NQi ngày nay, trli~c cl khi d1.iÇ1C ch9n làm kinh dô nâm 1010.
Nâm 767, Kinh 11.iÇ1C sû nhà D1.iètng (frung Qu6c) Tr1.iang Ba Nghi da cho xây
d1fr\g Ci phia b1c sông Tô Uch tôa thành c6 tên là La Thành. Do cac cu('>c nài
d~y, ngliM Trung Qu6c da phâi nhi~u lAn xây d1fr\g li;1i thành tri. Nâm 806,
Dô he> sû Trung Qu6c là Tr1.iang Chu da g9i tôa thành vùa d1.iÇ1C ông ta xây
d1fr\g à phia nam sông Tô Uch, ncli. c6 Hà NÔi ngày nay, là An Nam La
Thành (papin, 2001). Tù La Thành sau d6 d1.iÇ1C dùng Mg9i bûc tliètng bao
ngoài cùng. Bûc tliètng này nhm trên dê sông Kim NgliU và trCJ thành bûc
tliang ngoài cùng bao quanh thành phÔ vm cai tên Dê La Thành.
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T~i saD l~i nghiên rou con duèmg này chû không phâi là mç,t con duèmg
khâc? C6 hai diê'm tac dQng d€n s1;1' 11;1'a chçm này: thû nhât, dây là tuy€n
duèmg nàm v~t ngang thành ph6 n6i hai khu v1;1'c sôi dQng nhât cùa thành
ph6, và thû hai, quy djnh hai chi~u cùa con duèmg dang du<1c thay d6i.

Theo sd dÔ djnh hu&lg quy ho~ch cua Hà NQi d€n nam 2020, trong
m~ng luâi duèmg sa, Dê La Thành dU<1c xây d1.,1'ng thành mç,t duèmg ph61OO,
là "vành dai" thû nhât trong h~ th6ng b6n vành dai quanh tnmg tâm thành
ph6. Hi~n nay, toàn bQ con duèmg vân chua là duèmg 100, mà côn dang trong
thài ky thay d6i titng do~n mQt. Du'èmg dài han 7 km và cac bi~n phâp dU<1c
s11 d\lIlg dê' nâng câp thành duèmg 100 không cho phép th1;1'c hi~n cac công
vi~c cùng mQt luc trên toàn tuyê'n duèmg. Hi~n nay con duèmg dang dU<1c thi
công, dÔng thài th1;1'c hi~n nhùng quy trinh khac nhau trên cac do~n khâc
nhau. Nhu v~y, vi~c quy ho~ch dô fui di kèm vâi d1;1' an xây d1.,1'ng duèmg sa
së dê dàng dÔng nhât.

Do vi tri èJ gân khu tnmg tâm ru và di qua khu mèJ rç,ng thû nhât, tn,lc
duèmg së là g~ch n6i d~c bi~t giùa pW.n phia nam khu ph6 xây d1.,1'ng thài
Phâp thuQc và pW.n phia tây cua khu mèJ rç,ng thû nhât: hai khu v1;1'c dang
dU<1c dô fui Ma ~nhmë nhùng nâm gân dây. V~y nên xung quanh gi6'i ~n
phia nam là Dê La Thành, b6n con duèmg cùa ~ng lu& cd séJ da du<1c mèJ
rQng trong yang 4 nam (1999-2003), 8 ngôi nhà cao han 15 tâng dang dU<1c
xây d1.,1'ng, cac khu v1;1'c dang dU<1c cai t~o toàn di~n (khu D~i h9C Bach khoa,
khu ~nh vi~n B~ch Mai, quy ho~ch ~i mç,t công viên mâi...), và k€ ho~ch

tu t~o l~i hai KTI da du<1c dê c~p. à khu v1;1'c thû hai, nàm èJ phia tây khu
mèJ rç,ng thû nhât, cac công trinh xây d1.,1'ng CÜDg chûng minh cho nhùng thay
d6i dang dU<1c th1;1'c hi~n: 5 công trlièmg xây d1.,1'ng duèmg dU<1c hoàn thành
tù 1999 dê'n 2003 (kéo dài duèmg Liêu Giai nam 2003); da c6 6 tôa nhà han
15 tâng du<1c hoàn thành, han 10 tôa nhà khâc dang dU<1c xây d1.,1'ng và
khoang mç,t chl,lc taa nhà tù 10 dê'n 15 tâng da dU<1c xây d1.,1'ng trong nhùng
nam 1997-2000. Giao thông giùa hai khu v1;1'c này hi~n nay vân côn kh6 khân.
Mç,t trong nhùng thâch thûc cùa vi~c mèJ duèmg này là mm sao cân b~ng hai
Cl!c này b~ng mQt tn,lc phât triê'n là Dê La Thành.

Til con dê tra thành dl# 19

Dù không nàm trong khu tnmg tâm cü, duèmg Dê La Thành vân sâm c6
vai trô quan tr9ng trong quân thê' dô fui. Thành ph6 dU<1c hlnh thành nam
1010 duâi triêu d~i nhà Ly (1009-1225). Vua Ly Thâi T6, sau mQt giâc mQng,
da chuyê'n kinh dô ra vùng dât Hà NQi ngày nay. Hà NQi thèfi d6 bao g6m
Hoàng Thành v6'i cac cung di~n, và cac khu thu công nghi~p, buôn bân và
nông nghi~p. Kinh dô m& du<1c giâi h~n Mi 3 con sông: sông HÔng èJ phia
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dông, sông Tô Wch CJ phia Mc và pilla tây, sông Kim Ng11u CJ pilla nam. Nhti
v~y, nhùng con dê trên bè1 cac sông này trCJ thành nhùng ttièfng thành, dti<;1c
d~p bàng dâ't. Dê La Thành là giâi ~n pilla nam, vâi nhi~m V1,l vüa là ttièfng
bao quanh vüa là dê bao v~ thành ph6 tntdc dong ntiâc sông Kim Ng11u.

Dtièmg Bê La Thành, trong su6t chi~u dài lich s1Ï rua rnlnh, chuy~n tü
mQt con dtièmg trên dê thành con dtièfng trai nht:ta nhung vân trong khung
dnh nông thôn, sau do d~n thành dtièfng nQi thï, xuyên qua cac khu nhà
ngày càng dti<;1c quy ho~ch t6t han và trCJ thành mQt ph6 buôn ban. Cu6i
cùng, Mm nay dtièmg dê â'y dti<;1c xây d\Ülg thành mQt dtièmg ph6 lân. Nhti
v~y, nê'u dtièmg da mât di vai tro là mQt con dê, thl trong qua trinh phât tri~n

no vân giù nguyên tuyê'n di rua rnlnh.

D1Ièlng-dê qua ban d&

Dtièmg-dê da co tü ngày thành ph6 ra dài. E>ê hi~u dti<;1c lich s1Ï phât
tri~n rua dtièmg dê này, chUng tôi da phân tich st:t hi~n di~n rua no trên cac
ban dÔ Hà NQi. ChUng tôi quan tâm dê'n cac sd dÔ 4ch s1Ï, hi~n d~i, trong
nhùng giai do~n quan trçmg rua qua trlnh phât tri~n thành pM'l4.

Bê xuâ't hi~n trong ban dÔ nam 1470. Trên ban dô này co cac lâp ttièmg
vành dai bao quanh kinh dô: lâp ttiàng thû nhâ't bao quanh thành c6, ndi
co cac cd quan quy~n lt:tc chinh tri, quân st:t và hành chinh; lâp ttièfng thû
hai bao ngoài mQt khu vt:tc rQng han râ't nhi~u, gÔm ca khu thành c6, dia
pMn cac lànglS cüng nhti cac yê'u t6 co y nghïa rua lanh th6, nhâ't là chùa
và cac go dÔi. Dtièmg Dê La Thành xuâ't hi~n vào hic này dtiâi d~ng mQt
con dê co do~n èJ phia Tây là mQt pMn cua vành dai thû haï. Co nhi~u

lu~n thuyê't v~ vi~c thành ph6 chuy~n d~n v~ pilla dông. Trên ban dÔ, vành
dai ngoài chtia bao quanh pMn dâ't nàm giùa sông Hông và thành ph6 c6
(khu vt:tc 36 ph6 phtièfng ngày nay) cüng không bao quanh Van Miê'u và
cac d~n chùa lân khac. Tuy nhiên, toàn bQ Dê La Thành bao v~ vùng dâ't
bên ngoài ttièmg thành này. Cüng trên ban dô này, toàn bQ vành dai ngoài
co tên là Dê La Thành.

Nam 1873, khi ngtiè1i Phâp Mt d~u dê'n Hà NQi, dê La Thành n6i Câu
Giâ'y trên sông Tô Wch vâi sông HÔng. Dê xuâ't hi~n trên bàn dÔ do Ph~m

14 E>ê làm duqc di~u này, chUng tôi da sù d\mg nhùng công trinh c6 Iiên quan Mn vi~c

rà soat I~i cac bàn d6, sd d6 cac thành pM à cMu A-Thâi Blnh Duong do Nathalie
Lancret à IPRAUS th'!c hi~n, d~c bi~t là CD-rom "Hà N<)i, thành pM trên cac bàn d6
1873-1943" do Trung tâm Iltu trù cùa Vi~n Ki€n truc Phap th'!c hi~n nâm 2001.

15 Dja ph~n: thu~t ngù dja Iy dùng dé chi cac ranh gi~i, ph~m vi rua co quan hành chfnh,
phâp Iy h~c lanh tM m<)t xa. Tù' "lanh tM" thumtg duqc sù d\mg thay cho dja ph~n.
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E>inh Bach16 thl,ic hi~n, và dUÇ1c'd~t chÔng lên phân phia nam rua tuyé'n vành
dai ngoài. Cüng cân nêu ra ràng vành dai thû hai này da dich chuyên nhiêu
lân, nhling v~n dl,ia trên tuyé'n dê. 50' dÔ này thê hi~n phân trung tâm Hà
Nç,i rât C\,l thê và cüng thê hi~n rât chinh xac phân mà chung ta quan tâm:
xung quanh duoog 8ê La Thành. Cl,l thê, chu thich chi ra 3 càa ô nàm trên
vành dai này: ô ChÇ1 DUa, ô Kim Liên trên duoog cai quan vâi ghi chu là
"dâm", và ô câu ~n. Sông Kim NgliU côn dUÇ1C gQi là sông Tô Wch vâi lài
blnh nhu sau: Viên quan tên là Tô Wch dUÇ1c nhà Du'oog pMi sang làm thai
thu An Nam, da cho dào mç,t con kênh mang tên ông ta.

Nhùng sa dô - dl,i an dâu tiên cua thài ky PMp thuç,c là nhùng ké' ho~ch
tu t~o ho~c ké' ho~ch quy ho~ch, mà Sd Ll,lc lQ d6ng vai trô chu d~o. NAm
1890, Sd Ll,lc lQ, duâi sl,i chi d~o rua LecIanger, l~p ké' ho~ch m& rQng thành
phô17. Ban dÔ này nMm hai IÇ1i ich: mQt ~t, xac dinh chinh xac giâi h~
thl,ic té' và hành chinh phia nam rua thành ph6 trên duoog 8ê La Thành,
dÔng thèli miêu ta thl,ic tr~ng rua duoog này nâm 1890. ~t khac, ban dô này
da minh chûng cho quy ho~ch dâu tiên cua ngliài PMp và giâi thi~u dl,i an
chia lô thài Phap thuQc &phia nam hô Hoàn Kié'm theo huâng ph6 Paul Bert
(ph6 Tràng Tiên ngày nay), duoog ph6 chinh n6i nhuQ'ng dia rua PMp trên
bà sông HÔng và thành c6 (tr& thành khu quân sl,i rua Phap). Trên ban dô
này, duoog E>ê La Thành duÇ1C coi nhu ranh gim giùa thành ph6 và nông
thôn. C6 4 càa ô nàm trên duoog ranh giâi này vâi cac huy~n giap ranh thành
ph6 (Thanh Tri. và Thanh Oai). Trên ban dÔ này chi ghi tên nhùng làng nàm
bên trong vành dai, cac làng c6 vi tri không ra ràng 50 vm dê không dUÇ1C
dua vào ban dÔ. Vi dl,l, nhùng khu nhà &bên ngoài vành dai rua làng Trung
Tl,i duÇ1c ghi trên ban dÔ nAm 1873 nhling không duÇ1c ghi trên ban dô này.
HcJn nùa, không c6 gi chûng ta ràng c6 thê di ~i duÇ1c trên dê. à cac càa ô,
lùnh anh cua con dê duÇ1c trlnh bày gi6ng nhu m9t bûc tltoog thành, nhling
&dâu phia tây rua vành dai này, c6 mQt con duoog (nay là duoog Giang Va)
n6i vâi vành dai.

16 Bàn d6 thé hi~n thành pM nâm 1873, do Sè1 E>ja ly Dông Dudng xuâ"t bàn nâm 1916. Ban
tài li~u g6c cô ti 1~ xich 1/12500 (không cô thang ti 1~), in màu trên giâ"y, hl1âng tây-b~c,

cô chU thich "ti 1~ khoàng 1/12500", chU thich g6m 4 d~ m\lc: cita ô (1-16), cac công trlnh
(17-74), nhl1c;mg dia (a-g) và thành cls (A-R), hai tèt (bàn d6 và chU thich), khlS 68 x 65 cm.

17 Bàn d6 thành pM do Leclanger, chanh Sè1 L\lc 10 thành pM, l~p ngày 9/4/1890, Mgc
Eveil économique de l'Indochine tai bàn thang 11/1924. Tài li~u g6c cô ti 1~ xich 1/1()()()()
(cô thl10c ti 1~), in màu trên giâ"y, hl1âng dông-Mc, chu thich "dling v& Sd d6 tlSng thé
gi& h~n dl1gc thông qua ngày 9/4/1890". ChU thich côn cho biê't v~ nhùng công trlnh
xây d\fng theo l~nh eu.a chinh quy~n thu(k dja (1-50), cac công trlnh xây bling g~ch và
nhùng ngôi nhà tranh, nhùng cÔng trlnh công cOng và tôn giao, cac m~ng 111& giao thông
và dja ly thdy vân cüng nhl1 nhùng d~c diém dja ly cua thành pM. KM 77 x 63 cm.
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Nâm 1924, sd d6 quy ho~ch do Ernest Hébrard18 l~p dliàng nhli không
dl! kiên mç,t phlidng thûc xù ly nào cho E>ê La Thành. NgliÇ1C ~i, viçc xây
dt,ing méilng htâi dliàng giao thông n6i trung tâm véfi nhùng vùng xung
quanh dliÇ1c dlia ra g6m hàng IOéilt nhùng con dliàng vliÇ1t qua dê. Dt,t an
~ng lliéfi mâi này bao trùm mç,t phân kM lân vùng dâ't chlia dô thi Ma.

Vâi sl! nâng dç,ng này, su6t thài ky Phap thuç,c, vùng dâ't dliÇ1c dô th!
Ma mÔ' rç,ng d~n v~ pilla narn thành ph6 c6 (luc d!u bao g6m thành c6 và
khu "36 ph6 phliàng"), tiên g~n dên dê La Thành. Trong nhùng nâm 1940,
thành ph6 phat triên vliÇ1t qua ranh giéfi. Bây là thM ky rnà nhùng khu pht,1
trÇ1 d6ng bÇ>, trong d6 c6 bçnh viçn René Robin (bÇnh viçn BéilCh Mai ngày
nay) dliÇ1c xây dt,ing hai bên dliàng cai quan dân di cac tinh pilla narn. Trên
khu dâ't này, nhùng khu dô th! mÔ' ~ng kéo theo viçc xây dl,ing cac khu pht,1
trÇ1 d6ng bÇ>, ndi dliÇ1C coi là nhùng diêm c6 dinh rua ~t nhân dô th! ngày
nay, cho dù d6 là sl! phât triên nhùng "vùng ngoéili ô" hay sâp~p cac làng.
Sd d6 quy hOéilch dô th! do Pineau xây dt,ing nâm 1943 da gç,p toàn bç, dê La
Thành vào thành phô1.9. Mç,t s6 dOéiln da dliÇ1C nâng câ'p thành dliàng lân. Sd
d6 cüng dl! kiên mÔ' rç,ng toàn bÇ> dliàng dê. Nhling ca Ô' dây, viçc chuyên
d6i cüng không d~c biçt, n6 chi g6p phân ~o ra mç,t méilng lliâi mâi, gi6ng
nhli hàng IOéilt nhùng con dliàng khâc Ô' ngoéili ô. IGên trUc sli dl! dinh nh~p

con dê vào thành ph6 bAng cach n6i n6 vào ~ng lliéfi dliàng giao thông.

Tù cu6i cuç,c chiên tranh Dông Olidng, nhùng sd d6 quy hOéilch dliÇ1c cac
cd quan méfi thành l~p cùa mç,t chinh phu cüng non tré dlia ra vâi nhiçt tinh
n6ng bông, mong mu6n biên Hà Nç,i thành mç,t thành ph6 xa Mi chu ngma
và hiçn déili.

Sd d6 quy hOéilch dliÇ1C thl!c hiçn vâi sl! giup dà rua cac nhà quy hOéilch
dô th! Liên xô, "Hanoi General Plan of City up ta Year 2000", dliÇ1C công b6
trong t~p ban d6 Hà Nç,i nâm 1984, dl! kiên xây dt,ing mç,t IOéilt cac dliàng
ngOéili vi theo lôgic d6ng tâm xung quanh trung tâm ph6 c62°. Ph6 La Thành
dliÇ1c mÔ' rç,ng, tuyên dliàng dliÇ1c thay d6i (tuyên không di qua pilla narn rnà
là pilla b1c công viên Thu ~ - nay da trÔ' thành vliàn bach thu) M ~o thành
dliàng vành dai thû Mât trong s6 cac dliàng ngoéili vi này. Sd d6 không dliÇ1c
thl!c hiçn và dinh hliâng chi déilO là cùng c6, nâng câ'p tuyên dliàng dâ c6.

18 Ernest Hébrard là ki~n tnic su tnf&tg v~ Nhà é1 và Cung di~n quISe gia. Cng là ki~n

truc su trU&tg dâu tiên rua S<1 Ki~n tnic và quy ho~ch dô thj Dông DUdng nllm 1923.
19 Louis Georges Pineau là ki~n tnic su hàng dâu v~ công trinh công c()ng é1 Dông DUdng

nt 1930 Mn 1945, pM giâm d6c S<1 Quy ho~ch dô thl và ki~n tnic trung Udng Hà N~i

1941-1942.
20 Trong hinh tM này, trung tâm pM c5 da dUÇ1c phât tri~n m~nh lên phia bk bao g6m

ca h6 Tây.



DWNG sA l'À QUY HO,,"CH DÔ TH! àHÀ NQl 69

Ban dÔ nam 1986 do C\,lC Ban dÔ ân hành. Theo hiêu biêt rua chtlng tôi,
dây là ban dÔ cu6i cùng rua thành ph6 tntâc khi mG cla kinh tê, và thu dô
Hà NQi tham gia vào bàn cà cac thành ph6lân cua thé giâi. No gqi cho chtlng
ta nhâ dên hoàn canh tntâc khi tu ~o l~i vê m~t kién trUc và dô !hi. Dây là
mQt tài li~u tham khào cho vi~c nghiên mu hàng lo~t cac sd dÔ thuy lqi (cac
hô và kênh) dQc theo dê. C6 nhùng hô GC~U Giây, tntâc làng Thành Công,
g~n Ô Chq Düa, giùa làng Kim Liên và khu t~p thê cùng tên, rnQt phân rua
duàng D~i CÔ Vi~t. Chtlng là nhùng dâu tich côn l~i rua sông Kim Ngttu.
Vào thài gian này, vi~c dô !hi Ma da vUqt qua duàng 8ê La Thành. Con dê
này di qua m<)t vùng dô !hi chua dông duc và không dÔng nhât (làng, dât
nông nghi~p, vùng co thê bi ng~p tlng và cac khu nhà... xen ke nhau). ChI
riêng mành dât nàm giùa công viên Lênin và ph6 Trân Khat Chân là co ~t
dQ dân eu cao, ndi cac khu bô trq dÔng bQ duqc xây dt,tng nt thm Phap thuQc
g~n duàng cai quan ru.

fJlIifng fJê La Thành qua sd d6 quy hot!ch

Néu cac sd dÔ quy ho~ch liên tl,lc dua ra nhùng dinh huâng khac nhau,
dôi khi d6i l~p nhau, d~c bi~t liên quan dên tinh dÔng nhât cua cac tac nhân
tham gia l~p phudng an, thi vi~c quy ho~ch và mG rQng duàng 8ê La Thành
l~i không hê phâi xem xét l~i. Dây là mQt trong nhùng yêu t6 xuât hi~n trong
mQi dt,t an.

Trong sd dÔ quy ho~ch mâi nhât, trong hlnh anh thành ph6 dên nâm
2020, duàng 8ê La Thành duqc giâi thi~u nhu m<)t d~i 1<) dô !hi n6i Câu Giây
trên sông Tô Lich vâi dê sông HÔng, di nt qu~n câu Giây, qua qu~n Ba dinh,
D6ng Da và Hai Bà Tntng. D~i 1<) vành dai mâi này cho phép n6i thông su6t
hdn cac qu~n trung tâm vâi cac huy~n ng~i thành nhiêu tMch thûc rua
thành ph6 hi~n nay. Thê m~nh thû hai rua con duàng này là n6i trt,tc tiêp
vâi duàng di sân bay qu6c tê N<)i Bài.

Van phông kiên trUc su tntGng Hà N<)i da ra m<)t ban giâi thi~u sd dÔ
quy ho~ch tâi nam 2020 Gcâp qu~n, huy~n. Sd dÔ này, dù chinh xac hdn ban
dÔ li l~ xich 1/25000 Gcâp thành ph6, vân chia khu vt,tc theo cac chûc nang
duqc thê hi~n trên sd dÔ. No dua ra st,t chi d~o và dinh huâng cho moi qu~n,
nhung không xac dinh rà cac dt,t an: dây là m<)t cu<)c triên lam hlnh anh
thành ph6 trong tudng lai.

Vi~c quy ho~ch duàng 8ê La Thành se duqc tht,tc hi~n theo nhiêu giai
do~n. Di! an duqc giao cho BQ Xây dt,tng. Cac công do~n do cac doanh nghi~p

lân rua nhà nuâc ho~c nuâc ngoài tht,tc hi~n, vâi nguÔn v6n rua cac tÔ chûc
dia phudng, nhà nuâc và nuâc ngoài. ~t Ban tham gia tich CVC vào cac dt,t
an dâu tu cân thiét cho cac công trinh Cd SG~ tâng doi Mi chi phi cao, dÔng
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thèfi tài trÇ1 (qua cac ngân hàng nhl1 JIBIC) cho vi~c xây dl.;l'ng c!u, dl100g phô
ho~c khu tH djnh cli phl:lC VV vi~c di dân.

Sl.! can tret rua cac cd quan dia phl1dng là mQt thâch thûc thl.!c sl.! cho
vi~c thi công mQt sÔ do~n. HQ làm ch~m tiên dQ ho~c phân dôi cac công
trlnh, nhl1 tntoog hÇ1p d~n dê di qua cac làng Kim Liên và Tnmg Tl.!. Giai
toa và d~n bù dôi khi là v~n d~ thâo lu~n gay c~n vâi nhùng ng\.tM co liên
quant làm tâng thêm chi phi rua cac công trlnh. V~ v~n d~ này, vi~c l~p kè'
ho~ch xây dl.;l'ng dl100g vành dai c!n hÇ1p 1:9', saD cho không phât sinh hoàn
canh mâi qua ding thâng vâi ng\.tM dân. Sl.! m~m deo này c!n dl1Ç1c tâng
thêm khi cac khoan tài trÇ1 b~p bênh

Kê't lu~n

Hà NQi là mQt thành phô co lich sù lâu dèfi mà dân cl1 v~n luôn g~n

bD vâi truy~n thông và th6i quen cùa minh, dÔng thèfi dam nghï, dam làm
và không c6 t6 chûc. Nhùng nét d~c tntng này trong cach ûng xù rua
ng\.tèfi dân dô thi dà dl1Ç1c lliu giù và dù dà trai qua nhùng thèfi ky bi
chiè'm dong và nùa thê ky chiên tranh, v~n dl1Ç1C thê' hiçn trong thành phô
hi~n d",i.

Sl.! g~n b6 vâi truy~n th6ng và kM nâng tiêp thu kinh nghiçm tü bên
ngoài dà cho phép Mo tÔn dl1Ç1c pMn khu phô buôn ban rua thành ph6 c6
dà bi thay d6i và xây dl.;l'ng dày d~c trong nhi~u ~p kj. NgM thu~t sÔng
dl1Ç1C gin giù, di san dl1Ç1C xêp h~ng. Cach thûc bô tri dô fui, quan ni~m vê
cli trU và mQt vài cach sinh s6ng vân côn là nhùng hinh ~u sinh dQng, d~c
tntng rua nhùng khu ph6 nàm râi rac ngoài khu phô dl1Ç1c xây dl.;l'ng tü thèfi
Phap thuQc, làm ~t nhân cho nhùng làng ~c bi dô fui Ma ~nh, làm c!u
nÔi giùa cac khu chung cli dl1Ç1C xây dl.;l'ng tü cach dây g!n 50 nâm, và dôi
khi diêu này l~p l~i et cac khu mâi met rQng. Sl.! gfu b6 này dà khiên ng\.tM
dân Hà NQi coi vi~c dô fui hoâ do ng\.tM Phap thl.!c hi~n là rua minh, và coi
d6 là di san quôc gia.

Tuy nhiên, tü ngày dQc ~p nâm 1954 và ngay ca trong thèfi ky bi My
ném barn, sûc ép v~ dân 56 dà dôi Mi thành ph6 phài dl1Ç1C met rQng. 8Qng
ll.!c rua giai d~n dô fui hoa mm này xu~t phat tü sl.! c!n thiè't và không tÔn
kém là xây dl.;l'ng cac khu ~p thê', khu chung cli. DO là c.ie khu nhà et ~p thê'
xung quanh c6 khu phl:l trÇ1 cAn thiêt cho ho~t dQng rua n6 và phl:lC Vl:l cho
nhu câu rua ng\.tèfi dân. Nhùng ng\.tM dân này dà ~o dQng ll.!c dê' met rQng
mQt cach hÇ1p 1:9' ~ng ll1m dl100g giao thông và cüng làm cho cac làng ngo~i

ô này tret nên g!n hein. Tli tntâc nâm 1954, nhùng làng này dà b~t d!u d6n
nhùng cli dân mm. Tinh th!n dam nghi dam làm dà dl1Ç1C thl.!c hi~n dl1âi
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d~ng quy ho~ch dô thl kinh nghi~m chù nghia, m~c dù luc do <:Nu aOO
hu'Ô'ng ~oo cùa cac mô hinh du OO~p tU Uên xô.

Dôi mâi dà giâi phOng cach thûc thl;l'c hi~n cùa mt)t s6 ngu'ai co kha
nang phù hQ'p nhaOO chong vâi OOüng qui t~c tu' ban chù nghia, du'Q'c du'a
vào ap dl,lng Cl mQt dât nu'âc chînh thûc tl! khâng djnh minh là nu'âc xa hQi
chù nghia. Cac công ty OOà nu'âc v6n du'Q'c di~u hàOO mQt cach tu'O'ng d6i
tl! do da b~t dâu tié'n hàOO quy ho~ch dô thi cac m~ng lu'âi du'àng giao
thông dan chéo OOau bâng viçc xây dl;l'ng mQt con du'àng mang tinh bi~u

tntng và du'Q'c daOO dâu bâng mQt lo~t cac ngôi OOà dù ki~u du'Q'c xây trên
dât trÔng trQt theo sd dÔ quy ho~ch (Cl thai di~m này, sd dô phân nào gi6ng
vâi mQt ki~u g~m nhâm OOanh chOng không gian mCl dôî vâi vi~c dô thl
hoa cac vùng xung quanh). Nhu' v~y, cO'n s6t xây dl;l'ng da bié'n cac vùng
dât quaOO thàOO ph6 thàOO OOüng khu OOà Cl ki~u mâi theo sang kiè'n riêng
cùa OOüng OOà thâu xây dl;l'ng 000. Nhüng ngôi OOà này du'Q'c xây dl;l'ng
gân cac khu dô thi và qOO tranh vâi chung. Cu6i cùng, sl;l' can thiçp liên
tl,lc cùa mQt s6 công ty lân du'àng OOu' mu6n t~o ra OOüng khu ngo~i ô
riêng biçt. Tuy nhiên, không nên quên OOüng cây câu và du'àng cao t6c
du'Q'c xây dl;l'ng bên c~oo Hà NQi và bao hi~u sl;l' ra dai cùa cac dô thl Cl
châu thô sông HÔng.

Chung tôi da dt c6 g~ng mô ta tinh hinh hi~n t~i, sûc m~OO cùa
OOüng thay dÔi dô thi dang du'Q'c thl;l'c hi~n, phan ûng cùa ngu'ai dân chiu
aOO hu'Clng cùa sl;l' thay dÔi này, kha nang giü gin t~p quan cùa ngu'ai dân
Hà NQi, và ca cac xu hu'âng cùa mQt thé' h~ OOüng ngu'ai kha gia dang
hinh thàOO và mÛ' rQng tâm OOin ra thé' giâi. Cach tié'p c~n rua chung tôi
rât sat. Theo chung tôi, tât OOiên cac ph6 và cac kiêu OOà Cl mâi da, dang
và tiè'p tl,lc là ki~u cach riêng cùa Hà NQi. Nhung, ding tât nhiên là chi
cach chié'm dl,lng hQ'p ly không gian dô thi cùa mÔi ngu'ai dân là diêu ki~n

tiên quyé't dê cac dl;l' an quy ho~ch hiçn nay t~i Hà NQi thàOO công, dân
dé'n d~t du'Q'c diêu ki~n s6ng t6t d~p hO'n. Do là lai hûa vê sl;l' phat tri~n

kinh té' và xa hQi mà né'u chi dO'n dt)c, mQt thàOO ph6 mâi dang hinh thàOO
không dam dam bao thl.!c hi~n.
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Di dân nôi thi. .
tai TP.HÔ Chi Minh và Hà Nôi

• •

Patrick Cubry

Lê Thi Hlldng

Tràn Thi Thanh Thuy

Nguyln Thi Thitng

PhQm Thuy Hlldng

VÜ Hoàng Ngân

TP.HÔ Chi Minh và Hà NÇ)i là hai dô thi lân nhât cua Vi~t Nam vê
dân 56 và tiêm nâng kinh tê'. Trang nhùng nâm gân dây, gia tâng dân 56
là yê'u t6 quan tr9ng dân dê'n 51;1 phat triê'n kinh tê' cua hai thành ph6 này.
Tuy nhiên, t~i TP.HÔ Chî Minh, cùng nhu Hà NÇ)i, 51;1 gia tâng dân 56 gây
ra nhùng vân dê phûc t~p cha qua trlnh phat triê'n dô thi. f)~c bi~t, phat
triê'n dô thi làm gia tâng di chuyên trong thành ph6.

1 Nghiên cûu này là k€t qua cua sv: hqp teic giùa Vi~n Nghiên cûu vi sv: Phat tri~n, Paris
(IRO), Vi~n Nghiên cûu Kinh t€ TP.HÔ Chi Minh (IER) và Trung tâm Oân 56 cua
Tnlong D~i hQc Kinh t€ qu6c dân Hà N('>i. Chl1ng tôi cam an cac nhà nghiên cûu co
tên dllâi dây vi sv: dong g6p cua hQ cho dv: an nghiên cûu, nhùng nglloi dâ cho phép
vitt và biên t~p chllang này: D1l Phllâc Tân, Gilles Greneche, Patrick Gubry, Lê Thl
Hllang, Lê VAn Thanh, Nguy~n Qu6c Huy, Nguy~n Th€ Chinh, Nguy~n Thl Thiéng,
Nguy~n Thl Tllong Vân, Ph~m Thl Thanh Hién, Ph~m Thuy Hllang, Ph~m VAn Khi€t,
Tr~n Thl Thanh Thuy, Vü Hoàng Ngân.



74 D6 TH! ~.tr NAM TRONG màI KY QuA lX)

Di chuyin nQi th!

T~i Vi~t Nam, sv di chuy~n cua dân cu d~c bi~t gia tâng tU sau khi
thvc hi~n chinh sach d6i m~i kinh tê' nâm 1986. Nê'u nhu di dân là ml,lc
tiêu cua nhi~u cUQc nghiên cûu thi di chuy~n trong ph~m vi nhùng thành
phÔlôn, d~c bi~t là hai trong s6 tl.;l di~m dân cu l~n nhâ't, TP.H& Chf Minh
(5 tri~u dân, trong d6 3,7 tri~u dân khu vvc dô thi t~i thè1i di~m 19992)

vân côn it dUÇ1c biê't dé'n. 56 li~u T6ng di~u tra dân s6 1989 và 1999 cho
th~y chênh l~ch di dân tU trung tâm ra vùng ngo~i vi luôn lôn hetn O. Di
chuy~n nQi th! tâng nhanh trong b6i canh dô thi hoa phât tri~n m~nh và
trd thành vâ'n d~ mâ'u ch6t cua quy ho~ch dô thi. Xu hu~ng phât tri~n

này và cac chinh sach dUÇ1c ap dl,lng làm thay d6i không gian s6ng cua
nguè1i dân duôi g6c dQ môi truè1ng (theo chi~u hu~ng t6t hetn) và t~o ra
xu huông tâng khoang cach di chuy~n trong cUQc s6ng hàng ngày (theo
chi~u hu~ng x~u di).

Di chuyê'n nQi thi (di chuyê'n trong ph~m vi mQt dia bàn hành chinh
d hai thành phô) bao g&m di dân nQi thi hay di chuy~n nhà d (di chuy~n
nhà d trong ph~m vi mQt detn vi hành chinh), và di chuy~n t~m thè1i, trong
d6 c6 di chuy~n con Uc3. Di chuy~n nQi thi làm tâng sv thié'u hl,lt v~ cd

sd h~ tAng dô thi và phuetng ti~n giao thông do huông di chuy~n t~p trung
qua nhi~u vào khu vvc ngo~i thành, ndi mà cd sd h~ tAng và phuetng ti~n

giao thông v6n da kh6 khân. Trên thvc tê', cd sd h~ tAng dô thi d TP.H&
Chi Minh và Hà NQi không nhùng qua l~c Mu, di~u này nhi~u lAn da
dUÇ1c nh~n m~nh, mà côn phân b6 không d&ng d~u v~ m~t dia ly và theo
logic thông thuè1ng không t&n t~i d khu vvc ngo~i thành m~i duÇ1c dô thi
hoa trong thè1i gian gAn dây.

Phuetng thûc di chuy~n trong thành ph6, xu hu~ng phât tri~n v~ nhu
du hàng ngày rua dân cu d6i v~i sv thay d6i không gian sÔng, trong b6i
canh dô thi hoa phât tri~n m~nh và dân s6 dô thi gia tâng dUÇ1C dV Mo
trU~c là nhùng v~n d~ quan tr<;mg dn dUÇ1c nghiên cûu và tinh dê'n trong
qui ho~ch dô thi.

Nghiên cûu d~c thù dlla trên cUQC di~u tra hQ gia dinh

Th! an hÇ1p tac nghiên cûu v~ «di chuy~n nQi thi d TP.H& Chi Minh
và Hà NQi» dUÇ1c thvc hi~n trong khuôn kh6 Chuetng trinh Nghiên cûu

2 DAn 56 dO thl theo dia ph~n hành chinh cua T6ng diêu tra dAn 56 là 4,2 tri~u ngltèli.
3 Di chuy~n hàng ngày l~p di ~p l"i.
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dô thi vi sv. Phat tri~n (PRUD) da g~n kê't Vi~n Nghiên cûu Kinh tê'
TP.HÔ Chi Minh, Trung tâm Dân 56 D~i hQC Kinh tê' qu6c dân Hà NQi
và Vi~n Nghiên cûu vi sv. Phat triên Paris trong mQt công trinh nghiên
cûu t~p thê mang tinh châ't 50 sanh (Gubry và cQng sv./ 2002 và 2004/
IRD, IER, CP/ 2004).

Phucmg phap nghiên cûu dQc dao v~i mQt cUQc di~u tra chQn mâu cac
hQ gia dinh (j hai thành ph6 Vi~t Nam da cho phép giàm t6i da ành hufulg
cua sv. t~p trung qua mûc vào mQt dia bàn nghiên cûu/ mQt hi~n tuqng it
duÇ1c tinh dê'n trong cac nghiên cûu tru&4. Trên thv.c tê'/ kê' ho~ch khào
sat gÔm hai giai do~n, v~i mâu nghiên cûu dUÇ1C lv.a chQn theo cach chQn
mâu ngâu nhiên may m6c. Giai do~n d!u, thiê't l~p danh sach cac t6 dân
ph6. Ta danh sach toàn bQ t6 dân phô' cua cac qu~n huy~n, lv.a chQn ngâu
nhiên cac t6 dân ph6 M thv.c hi~n di~u tra. Sau d6 chung tôi xu6ng thv.c
dia l~p danh sach cac hQ gia dinh cua cac t6 dân phô' duÇ1c lv.a chQn5• éJ
giai do~n 2/2.000 hQ gia dinh (8.624 ca nhân) (j TP.HÔ Chi Minh và 1.500
hl? gia dinh (5.971 ca nhân) (j Hà NQi da dUÇ1c lv.a chQn tham gia vào cUQc
di~u tra. CUQc di~u tra dUÇ1C thv.c hi~n vào thang ba và thang tu n~m 2003.

Di~u tra h<;> gia dinh d~ c~p dê'n sv. di chuy~n con l~c và di chuy~n

t~m thâi cua dân eu ding nhu lich sU' di chuy~n. CUQc diêu tra cung câ'p
nhùng thông tin v~ d~c trUng dân 56 và hQ gia dinh cua cac hQ gia dinh
di chuyên và không di chuy~n, Hch sU' di chuy~n cua nhùng nglièfi m~i di
chuy~n trong thèfi gian g!n dây, di chuy~n t~m thâi, y kiê'n/quan diêm v~

sv. di chuyên, và nhùng dv. dinh tucmg lai liên quan dê'n di chuyên. Bàng
hoi bao gÔm nhùng câu hoi cho phép thu th~p thông tin dinh IUÇ1ng và
dinh tinh. Di chuyên nQi thi c6 t!m quan trQng ngày càng t~ng d6i v~i sv.
phat triên dô thi mà chung ta c6 thê dv. doan là râ't m~nh më trong nhùng
n~m t~i t~i hai thành ph6 l~n rua Vi~t Nam.

Phân tich kê't quà T6ng di~u tra dân 56 n~m 1999 cho phép b6 sung
thông tin v~ luÔng di dân (thay d6i ndi eu trU trong ph~m vi cac dcm vi
hành chinh cua hai thành phô).

4 Sai l~ch th6ng kê do sI! diéu tra nhiéu ca nhân gi6ng nhau trong mâu nghiên rou. Vi
v~y anh hUClng Mn tinh d~i di~n cua mâu.

5 Cac huy~n Cd Chi, CAn Giè1 CI TP.H6 Chf Minh và huy~n 56c S<1n CI Hà N!')i vb côn
là khu vl!c nông thôn nên không dUÇ1c chQn dé khao sato Cu!')c diéu tra dUçlc tiê'n hành
t~i 20 qu~n, huy~n CI TP.H6 Chi Minh và Il qu~n, huy~n cua Hà N!')L ChUng tôi htu
y ràng vi~c phân chia l~i dja gi(Îi hành chinh dli t~o nên hai qu~n m(Îi t~i mÔi thành
ph6 vào thang 11 nâm 2003. (1 dây cMng tôi slÎ d\lng sI! phân chia hành chinh tni(Îc
tMi diém này.
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Ké't lu~n rut ra tif TÔng diêu tra dân s61999: dân cù d,ch
chuyin vê ngo~i ô

T6ng diêu tra dân s6là công Cl,1 không tM thay thé' dê' nghiên cûu di
dân (thay d6i nC1i cli tru) vê m~t dia 19 mQt cach chinh xac, bài vi no xem
xét mQt cach toàn di~n cac sai s6 trong thu th~p s61i~u. Tù s61i~u T6ng
diêu tra dân s6 ng1iài ta c6 thê' nghiên cûu mQt cach d~ dàng st! nh~p cli
vào mQt vùng nào do (vùng qui h,1 nhùng ng1iài nh~p cli) ding nhli st!
xu~t cli tù vùng này (vùng xu~t cli vê khâp cac dan vi hành chinh cua d~t

nliâc, th~m chi cac nli& khac trên thé' giâi).

Té;li TP.HÔ Chi Minh, né'u xem xét dân s6 tù 5 tu6i trà lên vào thài
diê'm 1999, 83,7% s6ng 4li nC1i cli tn1 hi~n nay vào nâm 1994, tûc là 5 nâm
trliâc thài diê'm T6ng diêu tra, 6,7% s6ng à qu~n khac té;li TP.HÔ Chi Minh,
9,3% s6ng à tinh khac và 0,2% s6ng à nliâc ngoài.

Té;li Hà NQi, ty l~ Wang ûng là: 87,7% không thay d6i nhà à tù nâm
1994 dé'n 1999,4% s6ng té;li qu~n khac trong Hà NQi, 8% s6ng té;li tinh khac
và 0,3% s6ng à nliâc ngoài. Nhln chung, dân s6 Hà NQi c6 ve «6n dtnh»
han, và tY l~ gia tâng thâp han à TP.HÔ Chi Minh chut it.

à nhiêu nliâc, tuy theo diêu ki~n cua dia phliang và d~c thù cua cac
thành ph6, nhùng ngliài nh~p cli thliàng chuyê'n nhiêu dé'n khu vt!c
trung tâm, ho~c ra ngoé;li thành. à Vi~t Nam, té;li ca TP.HÔ Chi Minh l~n

Hà NQi, co thê' th~y ra là nhùng ngliài nh~p cli lia thkh chuyê'n dé'n
nhùng qu~n ven dô g~n trung tâm. Té;li TP.HÔ Chi Minh, trong giai dOé;ln
tù 1994 dé'n 1999, 62,3% nguài nh~p cli s6ng té;li cac qu~n sau (theo mûc
dQ quan trçmg giam d~n, chI tlnh dé'n cac qu~n thu hut ft nhât 5% ngliài
nh~p cli): Tân Blnh, Gà V~p, Thu Wc, Blnh Chanh, Blnh Thé;lnh, Qu~n
12 và Qu~n 9. Ba trong s6 5 qu~n mâi dliqc dê c~p dé'n trong danh sach
này (Qu~n Thu Wc, Qu~n 12 và Qu~n 9 là cac qu~n mâi). Té;li Hà NQi,
70,7% ng1iài nh~p cli trong cùng giai dOé;ln s6ng té;li nâm qu~n, huy~n sau
dây: D6ng Da, C~u Giây, Hai Bà Tning, Thanh Xuân và Tù Liêm, trong
do C~u Gi~y và Thanh Xuân là hai qu~n mâi.

T6ng diêu tra dân s6 ding cho phép nghiên cûu vê di chuyê'n nQi thi
té;li TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi.

à ca hai thành ph6, di chuyê'n nhiêu chi quan sat th~y à cac qu~n nQi
thành và cac qu~n huy~n ngay sat trung tâm. Khu vt!c nông thôn h~u nhli
không c6 st! di chuyê'n trong giai dOé;ln 1994 dé'n 1999 rua dân s6 tù 5 tu6i
trà lên, bài vi cac huy~n dliqc lt!a ch<;m phân tich là Cu Chi, Nhà Bè hay
C~nGià (à TP.HÔ Chi Minh) ho~c huy~n S6c Sdn (à Hà NQi). Vi v~y, chung
tôi se chi quan tâm dé'n nhùng di chuyê'n trong thành ph6 (biê'u dÔ 1 và 2).
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à cà hai thành phÔ s6 ngttèfi nt nQi thành chuyên ra ngo~i thành lân
hem s6 nguèfi nt ngo~i thành chuyên vào nQi thành, diêu này dân dê'n hi~n

ttiÇ1ng «gian» dân. St.! di chuyên này chù yê'u là do gia dâ't éI nQi thành
tang vi ngày càng c6 nhiêu ngttèfi muÔn mua. St.! djch chuyên côn dUÇ1c
thuc dây do chinh sach giân dân mà chinh quyên thành ph6 thl.!c hi~n

nhâm giàm dân s6 t~i mQt sÔ khu vt.!c trung tâm c6 m~ t dO dân sô qua
cao và thiê'u v~ sinh.

T~i TP.HÔ Chi Minh, nhùng khu vt.!c dô thj c6 kinh nhâ't trél thành ,
nhùng vùng xuâ't cu cua di dân nOi thj. D6 là cac qu~n 1, 3, 10 (khu
vt.!c Sài Gôn), 5, 6, 11 (khu vl.!C ChÇ1 Lân), Binh Th~nh, Phu Nhu~n (vùng
Gia Djnh).

Cac qu~n c6 dân dê'n thuèfng là qu~n ngo~i thành gân trung tâm, c6
thê coi là nhùng qu~n «dô thj» nhu Tân Binh (gÔm dâ't nông nghi~p và
doanh tr~i quân dQi mâi dUÇ1c xây dt.!ng, cac khu nhà t~p thê') ho~c nhùng
qu~n mla dô thj nhu qu~n 12 (gÔm nhà bi~t l~p), ho~c nhùng huy~n vân
côn «nông thôn» nhu Binh Chanh (gÔm khu công nghi~p mâi và cac nhà
t~p thê vâi t6c dQ dô thj hoa râ't nhanh). Cac vùng «mâi» c6 khà nang t~o

nhiêu vi~c làm trong linh vt.!c công nghi~p nhu Thu Wc, Qu~n 7 ho~c

Qu~n 2 vâi Th! an vê nhà éI Thù Thiêm cüng c6 kha nang thu hut dân eu.
Tuy nhiên, anh huélng cùa vi~c phât triê'n dl.! an «Nam Sài Gôn» t~i qu~n

7, huy~n Nhà Bè và Binh Chanh vân chua thâ'y rô trong giai do~n chung
tôi tiê'n hành quan sat.

Qu~n 8 và qu~n Binh Th~nh dÔng thèfi là khu vl.!c nh~p cu và xuât cu.
Phân tich éI câ'p phuèfng cho phép ly giâi diêu này, mQt s6 phuèfng là diêm
xuât cu, mQt s6 khac là diêm thu hut dân cu, nhUng cüng chinh cac qu~n

này l~i là vùng trung chuyên t~m thèfi tâi cac qu~n xa trung tâm hO'n nhu
qu~n Gô Vâ'p (d6i vâi Binh Th~nh) và Binh Chânh (dÔi vâi qu~n 8) tuy
theo mûc dQ tang gia dât.

CuÔi cùng, qu~n 4 là qu~n c6 sûc «dây» m~nh nhâ't trong giai do~n
1994 dê'n 1999~ Qu~n này g~p vâ'n dê râ't nghiêm trçmg vê môi tnièfng, do
c6 cang và râ't nhiêu cd sél công nghi~p.

T~i Hà NQi, hi~n ttiÇ1ng giân dân cüng duÇ1C cam nh~n kha rô éI nhùng
qu~n nQi thành c6 kinh nhât (Hoàn Kiê'm và Ba Dinh), ndi gia dâ't qua cao.
Nhung xu huâng v~n dQng éI cac qu~n trung tâm khac l~i không giÔng
nhu v~y. MOt sÔ ngttèfi nt qu~n Hai Bà Trttng chuyê'n den qu~n D6ng Da,
n6i tiê'ng là qu~n «sang trçmg» và gân trung tâm nhâ't, m~c dù gia dâ't éI
dây cüng cao nhu éI cac khu phÔ c6. C6 hi~n ttiÇ1ng chQn IQc dân cu do st.!
phân hoa ngày càng tang vê thu nh~p. D6ng Da là mOt qu~n trung
chuyên, tiê'p nh~n nhùng ngttèfi nh~p cu dê'n nt cac qu~n trung tâm thành
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ph6 và qu~n Hai Bà Tntng, và là ndi xuâ't cu rua nhüng nguèli nghèo hetn
dén ngo~i ô nhu q~n c4u Giâ'y và huy~n Thanh Tri.

Nhln chung, nhüng qu~n, huy~n ngo~i ô g!n trung tâm là nhüng khu
vvc thu hut nh~p cu: Thanh Tri, Thanh Xuân, C4u Giây và Tây HÔ. Khu
vt!c này c6 3 q~n «dô tN» m~i6.

Phân tich m~t 56 tiêu chi nhân khâ'u hQc n6i b~t t~i hai thành phÔ Mn
là Hà N~i và TP.HÔ Chi Minh cho thâ'y c6 st! tl1etng dÔng kha l~n, st! tl1etng
dÔng này c6 thê gây ng~c nhiên Mi vi hai thành ph6 c6 nhüng d~c diêm
kinh té xii h~i và dia 19 Wc nhau, chua kê dén lich sû «chia c~t» hoàn
toàn trong m~t thèli gian dài. Tuy nhiên, hai thành ph6 ding c6 nhüng nét
d~c thù dang chu 9.

Diêm chung cua hai thành ph6 duÇ1c d~ c~p (j dây là hi~n tl1Ç1ng «giiin
dân» tù cac khu ph6 trung tâm ra cac qu~n ngo~i thành gân trung tâm.

Di chuyên n~i tN xuâ't hi~n g!n nhu m~t hi~n tl1Ç1ng m~i trong di~u

ki~n d6i m~i kinh té và phân h6a giàu nghèo du~i anh hu(jng cua d6i m~i
kinh té.

Ca hai hi~n tl1Ç1ng này d~u duÇ1C ghi ~n trong qua trlnh tai t~o l~i

khu vvc dô tN mà Mu qua v~ cd s(j ~ t!ng và giao thông dô thi cMng
h~n, v~n côn là vâ'n d~ dang 10 ng~i trong qua trlnh phât triên, d~c bi~t

là (j cac vùng ngo~i ô.

6 Qu~n Thanh Xuân là m"t tnt~g ht;1p d~c bi~t, vi dUQc târo ra tU qu~n D6ng Da và
~r nhâp thêm mOt s6 xii. nông thÔn ~ khu vllc ngo~i thành.
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Hinh 1: TP.HÔ Chi Minh. H1i6'ng di chuyin nQi thi chinh giùa cac
qu~n giai dOéJn 1994 và 1999 (dân s6 tif 5 tu6i trÔ' lên vào th()i diim 1999;
di dân thu~n tuy tif 1000 ng1i()i trÔ' lên)



80 D6 m! VI$'T NAJ[ TRONG màl KY QuA DQ

légende

~ Plus de 2 000 p9lWnnes

-4 1 000 - 2 000 p9n1Onnes

----7 1 de 1000 paIllOnnes

Hinh 2: Hà NQi. Hu'6'ng di chuyên nQi thi chinh giùa cac qu~n,

huy~n giai do~n 1994 và 1999 (dân s6 tu 5 tuÔi trO' lên vào thà'i diêm
1999; di dân thuân tuy tu 500 ngu'à'i trO' lên).
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D~c tning dân sÔ và cac h(> gia dinh du'Q'c diêu tra

81

Nhùng thay d6i xa hQi luôn quyêt dpm ban chat, d~c diêm và chûc
nang cua gia dinh. Tù nam 1975 xa hQi Vi~t Nam da co nhùng thay d6i
sâu sâc. Vi~t Nam da chuyên d6i tù mN xa hQi co chiên tranh và nên kinh
te ke hOé;lch hoa t~p trung sang nên kinh te thj tnià'ng (d nông thôn mÔi
gia dinh dêu trd thành mQt dem vj san xuat và tiêu thu). Kinh te nông
nghi~p lé;lC h~u trd thành ml;!c tiêu ccii t6 theo chiêu huâng cd khi hoa, hi~n
dé;li hoa dân den mûc sÔng dân cu duÇic ccii thi~n dang kê, nhung ding
làm xuat hi~n hi~n tu'Çing di dân nông thôn-dô thj khi co st! t~p trung hoa
dit dai và khai thac nông nghi~p. Nhùng thay d6i trong hOé;l t dQng và thu
nh~p anh hudng den mÔi quan Mgiùa cac thành viên trang gia dinh. Vi~t

Nam tù hO the cô l~p và nhanh chang hoà nh~p vào dà'i sÔng kinh te và
xa hQi cua khu vt!c và qu6c te. Xu huâng bien dQng này làm xuat hi~n

mâu thuân giùa cac the h~ vê cac gia tri nhu nh~n thûc cUQc s6ng, phuemg
phap làm vi~c, tinh yêu, hôn nhân, gia dinh ... Trang suÔt 25 nam cuôi the
ky xx, nhat là tù khi chinh sach d6i mâi duÇic ap dl;!ng vào nam 1986, xu
huâng bien dQng này da làm thay d6i mQt cach cd ban và trtfc tiép xa hQi
Vi~t Nam. Diêu này cho phép dua ra gia thuyet sau dây: gia dinh Vi~t

Nam noi ChW1g, gia dinh té;li hai thành phÔ lân là HÔ Chi Minh và Hà NQi
noi riêng, da thay d6i sâu sâc: mûc sinh giam mé;lnh, st! ttf chu cua phl;!
nù tang, bât dâu qua trinh hé;lt nhân hoa vâi «st! tach hQ» cua the h~ tre ...

Cac dijc tntng dân so -xii hqi, kinh té rua dân cil

Phân tkh cd cau dân sô theo giâi tinh té;li TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi
cho phép ru t ra nhùng ket lu~n sau: té;li TP.HÔ Chi Minh, tY l~ dân sÔ nù
cao hem ty l~ dân sÔ nam (51%), trang khi do té;li Hà NQi, tY l~ này kha
cân bâng. DÔng thà'i chung tôi cùng thay râng, trang sÔ nhùng ngttà'i di
cu, nù chiem ty l~ lân, diêu này té;lo nên mQt trang nhùng nét d~c thù cua
mQt sÔ thành phÔ Dông Nam Â.

Cd cau dân sÔ theo tu6i cua TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi c6 nhùng nét
tu'emg dÔng: tY l~ tre em thap do ap dl;!ng ke hOé;lCh hoa gia dinh ph6 bien,
thap dân sÔ phinh ra d dQ tu6i lao dQng duâi anh hudng cua di dân nông
thôn-dô thj và tY l~ dân sÔ già tu'emg dÔi cao. â ca hai thàI).h phÔ, dân s6
không càn qua tre và co thê noi râng dân sÔ da bât dâu già (xem sd dÔ
3)7. Trang nhom tu6i 10-14, ty sÔ giâi tinh (sÔ tre em nam trên 100 tre em
nù) rat cao, khoang 111 té;li TP.HÔ Chi Minh và 119 té;li Hà NÔi. Diêu này

7 M(>t 56 diêm bât thtlà'ng cua thâp dân 56 là do kich thtlâc m~u h<;tn ch€.
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c6 th~ là do h~u qua ghin tiê'p cua vi~c giam sinh, c6 liên quan dê'n vi~c

n~o thai do h,ia chçm giâi tinh, cac c~p vq chÔng thu'àng mu6n c6 mQt con
trai, cüng gi6ng OOu' hi~n tu'qng dà tùng xây ra é1 cac nu'âc châu A (Trung
Qu6c, An BQ, Hàn Qu6c, Bài Loan...); c!n nghiên cûu sâu v~ n~o pM thai
M c6 th~ khâng dinh cMc cMn di~u này.
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Hinh 3: Thap tu6i dân 56 cua TP.Hd Chi Minh và Hà NQi

Iy l~ dân cu' c6 ndi sinh và ndi s6ng hi~n nay trùng OOau éJ Hà NQi
cao hdn é1 IP.HÔ Chi Minh. Chi c6 67,8% ngu'ài dân sinh éJ IP.HÔ Chi Minh
và hi~n t~i v~n s6ng éJ dây, trong khi d6 tY l~ dân cu' sinh và hi~n nay v!n
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s6ng t~i Hà NQi là 76,3%. Ty l~ nhùng ngu'ài c6 gia dinh 6 Hà NQi cao han
6 TP.HÔ Chi Minh, 71,3% 50 vâi 63,1 %. Nhùng ngu'ài di chuy€n vê Hà NQi
dên tù cac tinh phia bâc, chu yêu là tù DÔng bàng sông HÔng (14,9%).
Ngu'qc l~i, nhùng ngu'ài di chuyên vê TP.HÔ Chi Minh dên tù khâp cac
vùng cua dât nu'âc, trong dé chu yêu là dân cu' tù dÔng bàng sông Cùu
long (9,8%), sau dé dên dÔng bâng sông HÔng (6,2%), tiêp theo là cac tinh
Dông Nam BQ (4,2%) (biêu dÔ 4). Sûc hâp dân cua TP.HÔ Chi Minh và Hà
NÇ>i du'qc giâi thich bâng diêu ki~n kinh tê, xa hQi và dia ly thu~n lqi han
(d~c bi~t là càng biên lân 6 TP.HÔ Chi Minh), mûc dQ dâu tu' và qui mô
tht tru'àng lao dQng 16'11.

Qui dinh vê dang ky thu'àng trU vân con là mQt yêu câu cua lu~t phap
cân thl,tc hi~n 6· Vi~t Nam, nhung kh6ng vi thê mà di dân giâm di, n6 chi
làm phûc ~p thêm cUQc s6ng hàng ngày cua nhùng ngu'ài di chuy€n và
tiêp t!,lC gây cho hÇ) nhùng khé khan vê m~t xa h(>i. Ty l~ nhùng ngu'ài
dang ky hQ tjch t~i noi. hÇ) sinh s6ng té:li TP.HÔ Chi Minh thâp ho'n 6 Hà
NQi (80,7% 50 vâi 89,9%), diêu này cé thê là do thu tl,lC dang ky h(> khâu
da tÔn t~i 6 Hà NQi tntâc khi du'qc ap dl,lng t~i TP.HÔ Chi Minh và tY l~

khu vl,tc phi két câu 6 TP.HÔ Chi Minh cao han 6 Hà NQi. Tuy nhiên, giùa
hai thành ph6 rung c6 nhùng diêm chung, d6 là t6c dQ dô tht hoa gia tahg'
làm ânh hu'6ng dên nhùng ngu'ài di cu' và gây ra khé khan trong vi~c h~n

chê lUÔng di cu' ngày càng tango

S6 nam hÇ)c trung binh t~i TP.HÔ Chi Minh thâp han t~i Hà NÇ>i (7,1
nam 50 vâi 8,5 nam). Sl,t khac bi~t vê trinh dÇ> van hoa giùa hai thành ph6
chi thây 6 nhùng ngu'ài tù 15 tu6i tr6 lên. Ty l~ nhùng ngu'ài c6 trinh dQ
hÇ)c vân cao là 8,8% 6 TP.HÔ Chi Minh trong khi d6 ~i Hà NÇ>i, ty l~ này
là 19,5%. 56 nam hÇ)c trung binh ghim dân tù nQi thành ra ngo~i thành.
NhÙl chung, trinh dQ van hoa cua nam giâi cao han cua nù và khi tu6i
càng cao thi sl,t khac bi~t càng lân, diêu này phan anh nhùng nÔ ll,tc cua
Vi~t Nam trong thài gian gân dây vê giao dl,lc và sl,t thu hut nhùng tri
thûc co tài vê thu dô.

Ty l~ nhùng ngu'ài kh6ng du'qc dào t~o nghê là 80% t~i TP.HÔ Chi
Minh 50 vâi 60,3% t~i Hà NQi. Nêu nhu' d~i bQ ph~n nhùng ngu'ài di
chuyên vê TP.HÔ Chi Minh là dê tim vi~c, thi nguyên !Ùlân ph6 biên cua
tinh tr~ng di chuyên vê Hà NÇ>i là VI ly do hÇ)c t~p.

Hâu nhu' không c6 sl,t khac bi~t giùa Hà NQi và TP.HÔ Chi Minh vê
tY l~ ngu'ài tù 13 tu6i tr6 lên dang làm vi~c (tY l~ tu'ang ûng là 56,1% và
55,8%). Nhung tY l~ ngu'ài nQi trq 6 TP.HÔ Chi Minh l~i cao han hân Hà
NQi (11,3% 50 vâi 3,9%), Hà NQi là ndi phl,l nù tham gia vào tIlt tntàng lao
dQng ph6 biên han.
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Hinh 4: Phân bÔ ph~n tram dân cu' co ndi sinh không phai là TP,HÔ Chi Minh ho~c Hà Nc?i
theo tinh du'C1c sinh ra (do hQa cua Yves Blanca, IRD)
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Té;li TP.HÔ Chi Minh, linh vlf.c thu hut nhiêu nguài làm vi~c nhâ't là
công nghi~p và thu công nghi~p (27,6%), dich VlJ. (20,8%) và thuc1ng mé;li
(19,0%). Tuy nhiên èJ Hà NQi, linh vlf.c thu hut nhiêu lao dQng nhâ't vân
là nông nghi~p (24,8%), m~c dù huy~n thu~n nông Soc Sc1n không thuQc
di~n diêu tra. Dich vlJ. công dûng thû hai v~i 23,5%.

Gân mQt mla dân sô tù 13 tu6i trèJ lên èJ TP.HÔ Chi Minh làm vi~c

trong cac doanh nghi~p gia dlnh (43,8%), doanh nghi~p tu nhân ho~c

công ty trach nhi~m hùu hé;ln (27,7%). Nguqc lé;li, té;li Hà Noi, kinh té'
công và kinh té' t~p thti là hai khu vlf.c thu hu t nhiêu lao dong nhâ't
(58,5% tinh cho cà. hai khu vlf.C). à cà hai thành phô, nguài lao dQng chu
yé'u là nguài làm công an IUc1ng theo hqp dÔng không thài hé;ln ho~c

hqp dÔng co thài hé;ln, khoàng 58,7% té;li TP.HÔ Chi Minh và 61,8% té;li
Hà NOi.

fJi!c tnlng ma hq gia dinh: qui mô hq và mut s6ng

Du~i tac dQng cua nhùng thay d6i xâ hQi, cac ho gia dlnh pM t tritin
theo xu hu~ng thich nghi hc1n v~i hoàn cành xâ hQi m6'i nhUng vân
không hoàn toàn hO qua cac gia tri gia dlnh truyên thông Vi~t Nam. Theo
truyên thông, cac hQ gia dlnh thuàng co nhiêu con, nhung hi~n nay, té;li
hai thành phô, qui mô trung blnh cua hO gia dlnh co xu hu~ng giàm. Té;li
TP.HÔ Chi Minh, gia dlnh co tù 3 con trèJ lên chié'm khoàng 21% so v~i

15,1% té;li Hà NQi.

56 nhân khiu trung blnh cua mQt hQ gia dlnh té;li TP.HÔ Chi Minh (4,3
nguài) cao hc1n Hà NQi (4,0 nguài). Dé;li bQ pMn chu ho là nam gi6'i, nhUng
diêu ki~n lich sU' dâ làm cho tY l~ phlJ. nù làm chu hQ cao hc1n râ't nhiêu
so v~i cac nu6'c khac. Dông thài, tY l~ gia dlnh hé;l t nhân cüng cao: 55% té;li
TP.HÔ Chi Minh và 62,3% té;li Hà NQi.

Trong mQt cUQc diêu tra mang tinh châ't thài ditim nhu cUQc diêu tra
duqc thlf.c hi~n èJ dây, vi~c thu th~p thông tin chinh xac vê thu nh~p là râ't
kho do slf. sai l~ch thông tin khi d~t nhùng câu hai tn,tc tié'p. Vl v~y, dti
danh gia mûc sông dân cU, chung tôi llf.a chQn phuc1ng pha.p thu th~p cac
thông tin liên quan dé'n nhà èJ và dÔ gia dlJ.ng. Dti dua ra cac tiêu chi danh
gia, chung tôi chia cac hQ gia dlnh duqc phang vâ'n thành ba nhom theo
mûc sông: thâ'p, trung blnh và cao. Mûc sông dân cu té;li TP.HÔ Chi Minh
duàng nhu cao hc1n Hà NQi: tY l~ hQ gia dlnh co mûc sông cao là 14,7%,
trong khi do té;li Hà NQi tY l~ này chi là 11,4%. Nguqc lé;li, hQ gia dlnh co
mûc sông thâ'p tq.i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi ttic1ng ûng là 37,3% và
39,6%. à cà hai thành ph6, càng xa trung tâm tY l~ cac hQ gia dlnh co mûc
sông thâ'p càng tango MQt diê'm khac bi~t giùa hai thành phô cân duqc nêu
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rD: t~i IP.HÔ Chi Minh, tY l~ cac hé) gia dinh c6 mûc s6ng thâp trong s6
cac hé) môi di chuyê'n trong 5 nâm g~n dây cao hdn cac hé) không di
chuyê'n; t~i Hà NQi, tinh hinh l~i trai ng1i<;1c b<1i vi cac hQ gia dinh di
chuyê'n c6 mûc sÔng cao hdn. à ca hai thành phÔ, tY l~ hQ gia dinh c6 mûc
sÔng cao trong sÔ cac hQ gia dinh di chuyê'n nhi~u hdn so vôi cac hé) không
di chuyê'n.

Nhi~u d~c tntng thuàng dU<;1c coi là biê'u hi~n v~ cach SÔng và suy nghi
rua ng1iài dân IP.HÔ Chi Minh và Hà Né)i dU<;1c thây rD khi thvc hi~n di~u

tra, d~c bi~t là khia qnh nâng dé)ng rua thu dô kinh t€ và vai trô tri thûc
rua thu dô chinh tri. Ng1iài ta cüng ~n !My sv khac bi~t v~ di dân giùa
hai thành phÔ.

Di chuyin nhà d: Iy do, hinh thûc và h~u qua

5dc thai riêng cùa hai thành ph6 v~ ly do, hinh thU'c di chuyin

C6 sv khac bi~t giùa IP.HÔ Chi Minh và Hà Né)i v~ nguyên nhân
di chuyê'n. I~i IP.HÔ Chi Minh, 14p gia dinh là nguyên nhân ph6' biê'n
nhât cua di chuyê'n. I~i Hà NQi, nguài ta di chuyê'n vi muÔn c6 nhà
ré)ng hdn (27,4%); di~n tich nhà <1 tâng lên dang kê' dÔi vôi cac hQ gia
dinh này. Sv gia tâng v~ di~n tich nhà <1 d~c bi~t lôn dÔi vôi hé) gia dinh
trliôc khi di chuyê'n sÔng <1 cac qu4n nQi thành. à hai thành phÔ, mong
muÔn dU<;1c sÔng g~n ndi làm vi~c là nguyên nhân thû hai d~n dê'n sv
di chuyê'n, 13,2% t~i IP.HÔ Chi Minh so vôi 14,5% t~i Hà NQi. S6ng g~n

ndi làm vi~c c6 rtt nhi~u uu diê'm: tiê't ki~m thài gian di l~i và chi phi,
ft m~t moi hdn. I~i IP.HÔ Chi Minh, nguyên nhân thû ba d~n dé'n vi~c

di chuyê'n là mong muÔn c6 nhà riêng. I~i dây, rtt nhi~u hé) gia dinh
.muÔn tr<1 thành chu S<1 hùu nhà và cho r~ng nhà dtt là mQt tài san c6
gia tri lôn.

à IP.HÔ Chi Minh ding nhu Hà NQi, di chuyê'n né)i thi chu yé'u là
di chuyê'n giùa cac qu4n né)i thành. Nguyên nhân cua di~u này là do
cac dich Vl,l kinh té' xii hQi và vân hoa <1 dây da d~ng hdn so vôi cac
qu4n ngo~i thành ho~c khu vvc nông thôn. Di chuyê'n nQi thi cüng dU<;1c
thvc hi~n ta cac qu4n trung tâm ra cac qu4n ngo~i thành, 8,1% t~i

IP.HÔ Chi Minh so vôi 11% t~i Hà NQi. Di chuyê'n giùa cac qu4n ngo~i

thành nhi~u hdn <1 Hà NQi, chié'm khoang 12,2%. I~i IP.HÔ Chi Minh,
10,0% cac hQ gia dinh Iva chQn cac huy~n ngo~i thành là diê'm dê'n so
vôi 2,2% t~i Hà NQi.
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Di~u ki~n sông cùa ngJtifi dân dJli!C cài thi~n sau khi di chuyin

C6 râ't nhi~u câu Mi d~ c~p d~n 10é;li và châ't h.i<1ng nhà CJ, d~n cac y~u

t6 ti~n nghi. Cac vâ'n d~ này dêu c6 nhùng thay d6i dtiâi tac dQng cua di
chuyê'n nQi W.

Nhà a
Dé;li bQ ph~n nhà CJ là nhà li~n k~, thtiàng dti<1c hiê'u theo thu~t ngù

Phap là «nhà phân lô» (84,7% té;li TP.HÔ Chi Minh và 52% té;li Hà NQi).
Té;li Hà NQi, ty l~ nhà bi~t l~p cao hdn CJ TP.HÔ Chi Minh. St! kMc bi~t

v~ nhà CJ giùa cac hQ gia dinh không di chuyê'n và hQ gia dinh di chuyê'n
chi ra nét té;li Hà NQi, nhUng nhin chung, nhùng ngtiài di chuyê'n s6ng
trong cac c<'in hQ t~p thê' nhi~u hdn nhùng ngtiài không di chuyê'n. Té;li
Hà NQi, 22,9% hQ gia dinh di chuyê'n s6ng trong c<'in hQ t~p thê', tûc là
cao hdn TP.HÔ Chi Minh 2,8 l!n. Té;li Hà NQi, né'u so sanh véli tinh tré;lng
trtiélc khi di chuyê'n, chung tôi thâ'y r~ng cac hQ gia dinh di chuyê'n
thtiàng rài khoi c<'in hQ, nhâ't là trong cac khu t~p thê', dê' chuyê'n dé'n
nhà phân lô. St! thay d6i này dti<1c giâi thich b~ng vi~c giai toa nhà CJ
cua cac hQ dân, vi~c thùa ké' tài san ho~c mong mu6n dti<1c trCJ thành
chu sCJ hùu.

éJ hai thành ph6, Mu hé't nhà CJ d~u n~m trong nga rQng dtiéli 4 m
(nhà trong nga nho). Té;li Hà NQi, ty l~ nhà n~m trong nga nho cao hdn
CJ TP.HÔ Chi Minh. Không c6 st! khac bi~t v~ vi tri nhà CJ giùa hQ gia
dlnh di chuyê'n và hQ gia dinh không di chuyê'n té;li TP.HÔ Chi Minh.
Té;li Hà NQi, ty l~ hQ gia dinh di chuyê'n c6 và sCJ hùu nhà trong nga
nho giam, trong khi do ty l~ hQ gia dlnh c6 nhà trong nga rQng t<'ing.
Mong mu6n c6 nhà CJ ti~n nghi hdn và mong mu6n dti<1c s6ng trong
nhùng c<'in nhà dap ûng nguy~n vQng cua minh là nguyên nhân dân
dé'n st! di chuyên.

Ty l~ hQ c6 sCJ hùu nhà CJ là 92,0% té;li TP.HÔ Chi Minh và 88,6% té;li
Hà NQi. Ty l~ này thâ'p hdn CJ cac hQ gia dinh di chuyê'n m~c dù dâ c6 st!
gia t<'ing dang kê' sau khi di chuyê'n. Té;li TP.HÔ Chi Minh, tY l~ hQ gia dinh
di chuyê'n thuê nhà cua tti nhân cao hdn CJ Hà NQi. Di~n tich nhà CJ t<'ing
lên ra r~t sau khi di chuyê'n té;li Hà NQi, tù 56,5 m2 tinh trung binh cho mÔi
hQ dé'n 89,4 m2• Ngtt<1c lé;li, té;li TP.HÔ Chi Minh, st! khac bi~t v~ di~n tich
nhà CJ trtiélc và sau khi di chuyê'n không nhi~u. Vi~c t<'ing di~n tich nhà CJ
làm cho s6 lti<1ng phàng CJ cûng t<'ing. D6i véli hQ gia dinh di chuyê'n, tY l~

nhà c6 1 ho~c 2 phàng giam, trong khi do tY l~ nhà c6 trên 3 phèmg t<'ing.

Liên quan d~n châ't lti<1ng nhà CJ, c6 st! khac bi~t léln giùa hai thành
ph6 vê v~t li~u dti<1c s11 dl,mg. éJ TP.HÔ Chi Minh, mai nhà chu yé'u làm
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bâng tôn và tu'èJng bâng g~ch ho~c v~t li~u thô sd nhu tre và gô. à Hà
NQi, chu yêu là nhà mai bâng (di~u này nhin chung phù hÇ1p v~i sân
thuÇ1ng và tu'èJng g~ch).

71% nhà éJ cua cac hQ gia dinh éJ TP.HÔ Chi Minh c6 bêp riêng so v~i

43,9% s6 hQ éJ Hà NQi. Ngoài ra, èJ Hà NQi 30% s6 hQ c6 bêp éJ ngoài. Khu
v~ sinh nâm trong nhà t~m và éJ trong nhà là ph6 biên. T~i TP.HÔ Chf
Minh, tY l~ hQ c6 khu v~ sinh nâm ngoài nhà éJ cao hdn t~i Hà NQi. Bêp
và khu v~ sinh dUÇ1c cai thi~n dang kê d6i v~i hQ gia dinh di chuyên nêu
so sanh vâi tinh tr~ng cua hQ trttâc khi di chuyên.

Duèlng sa và mqng lllai giao thông

Châ't lUÇ1ng duang sa t~i TP.HÔ Chi Minh thâ'p hdn t~i Hà NQi. T~i Hà
NQi, châ't lUÇ1ng duang sa éJ nhùng khu éJ mâi t6t hdn. T~i TP.HÔ Chf Minh
vi~c di chuyên chô éJ không nhâ't thiêt dÔng nghia vâi cd séJ h~ t~ng dUÇ1c
cai thi~n. Hi~n nay, cd séJ h~ t~ng côn kém t~i cac huy~n nông thôn. Tuy
nhiên, do qua trinh dô iN hoa diên ra ngày càng m~nh, cac hQ gia dinh
di chuyên hy vQng duang sa se duÇ1c cai thi~n trong nhùng nam tâi.

Vân côn 18,5% hQ gia dinh t~i TP.HÔ Chi Minh so vâi 13,5% hQ gia
dinh t~i Hà NQi s6ng éJ nhùng vùng bi ng~p h,!.t do mua ho~c do nuâc
sông dâng cao tràn vào. Dôi khi râ't kh6 phân bi~t anh huéJng cua mua
hay cua nuâc sông: t~i TP.HÔ Chi Minh, anh huéJng cua mua d6i vâi
ng~p h,J.t không rô r~t vi mua thuang xuâ't hi~n vào thai diêm thuy tri~u

lên cao làm dông nuâc chây nguÇ1C ra sông. Cac hQ gia dinh thuang
chQn ndi èJ ft bi ng~p h,J. t do mua. Liên quan dên vi~c ng~p h,J. t do nuâc
sông, tY l~ cac hQ gia dinh phâi chiu Mu qua không giam, nguÇ1c l~i côn
tang chut ft sau khi di chuyên. Bên c~nh sv. thiêu th6n và xu6ng câ'p
cua M th6ng thoat nuâc, hai thành ph6 dêu c6 dia thê mâ'p mô, can tn)'
sv. thoat nuâc.

Trên thv.c tê, éJ ca hai thành ph6, tâ't ca cac hQ gia dinh d~u stl
d\,mg di~n luâi qu6c gia, chinh thûc ho~c không chinh thûc, nhung chi
c6 mQt ntla trong s6 hQ c6 may nu~c trong nhà. Tmh tr~ng cua cac hQ
gia dinh di chuyên không gi6ng nhau éJ hai thành ph6. T~i TP.HÔ Chf
Minh, cac hQ gia dinh stl d\,l.ng nuâc may giam, nhuang chÔ cho vi~c

stl d\,l.ng nuâc giêng vi viçc câ'p nuâc t~i cac qu~n ngo~i thành và cac
huy~n nông thôn vân côn kém. T~i Hà NQi, xét v~ t6ng tM', ty l~ cac
hQ gia dinh di chuyê'n c6 nuâc may cao hdn so vâi cac hé) không di
chuyên, cac hé) gia dinh stl d\,l.ng nuâc may nhi~u hdn sau khi di
chuyên. Di~u này c6 liên quan dên mQt thv.c tê là cac hQ gia dinh
chuyê'n dên ngo~i thành không nhi~u.
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Rac thai du'qc thu gom t~i nhà d6i v6'i 78% 56 ho t~i TP.HÔ Chi
Minh 50 v6'i 56,6% 56 hO t~i Hà NQi, nai co ty l~ kM cao cac hQ gia dlnh
phài mang rac dén diêm thu gom. Ty l~ cac hQ gia dlnh sU' dl,lng h~

th6ng thu gom rac thài tang lên sau khi di chuyên, nhât là éJ Hà NQi.

Db dùng gia dinh và mûc dt) cd gitJi hoa

Ty l~ ho co dÔ dùng gia dlnh (bàn là, di~n tho~i, qu~ t di~n) nhu'
nhau éJ hai thành ph6. vê phu'ang ti~n giao thông, xe may và xe d~p là
hai phu'ang ti~n chu yéu nhât du'qc sU' dl,lng (biêu dô 5): t~i TP.HÔ Chi
Minh, ngu'ài ta sU' dl,lng xe may nhiêu han xe d~p (ty l~ tu'ang ûng là
58,8% và 38,8%); t~i Hà NQi, tY l~ xe may và xe d~p gân nhu' tu'ang
du'ang (48,7% 50 v6'i 49,5%). Ty l~ hQ gia dlnh co xe may ho~c 6 tô tang
sau khi di chuyên.

Cac ht) gia dinh di chuyln danh gia tich Clfc v~ di dân nt)i thi

Phân 16'n cac hQ gia dlnh du'qc hOi cho ding tlnh tr~ng cua h.Q du'qc
cài thi~n han sau khi di chuyên chÔ éJ trang thành ph6. Tuy nhiên, y kién
này ding co nhùng sc1c thai khac nhau.

Giao d1;Jc và dào t{lO

à cà hai thành ph6, phân 16'n cac hQ gia dlnh di chuyên dêu cho
râng hQ Mp nhiêu thu~n lqi han trang lInh vt!c giao dl,lc dào t~o tu
khi di chuyên do khoàng cach giùa nai éJ và tru'àng hQc giam và chât
lu'qng dào t~o t~i nai éJ m6'i t6t han. Han nùa, vi~c co du'qc nai hQc
t~p yên tInh và rong rai han là mQt thu~n lqi nùa d6i cac hQ gia dlnh
di chuyên t~i Hà NQi. Trang 56 cac hQ gia dlnh khâng dinh râng vi~c

di chuyên không làm thay deSi diêu ki~n hQc t~p cua cac thành viên
hQ gia dlnh, da 56 hQ hi~n nay s6ng t~i cac qu~n nQi thành cua hai
thành ph6.

Ngu'qc l~i, vê phu'ang di~n vi~c cham soc sûc khoé / y té, vui chai
giai tri, chât lu'qng du'àng sa, di l~i, tlnh hlnh l~i d6i ngu'qc giùa hai
thành ph6.
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Hinh 5: Phu'dng ti~n giao thông cùa cac hQ gia dinh t~i

TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi (%)

y tê'
T~i TP.HÔ Chi Minh, nhùng nguèti di chuy~n khâng dinh ràng hQ g~p

nhi~u kho khan hC1n trong vi~c cham soc sûc khoe, mQt 56 ngttèfi trong 56
hQ mu6n tiêp h,lc di~u tri t~i cac cd 50' y tê tmâc dây, vi v~y hQ phâi di
xa hC1n. T~i Hà NQi, tinh hinh duÇl'c cM thi~n hC1n sau khi di chuy~n.
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Vui chai gidi tri
Nhùng ngu'ài di chuyên éJ Hà Nqi dé'n công viên, nhà van hoa và

thu' vi~n dê dàng ho'n nhùng ngu'ài di chuyên éJ TP.HÔ Chi Minh. Cac
diêm vui chai giài tri nhu' nhà van hoa, công viên thu'àng éJ cac qu~n

nQi thành. Vi v~y cac hQ gia dinh sÔng éJ ngo<;ti thành ho~c cac huy~n

nông thôn thu'àng g~p kh6 khan trong vi~c sU' d~ng cac dtch v~ này.

Ca sa fuJ tàng và giao thông

V~ ca séJ h<;t t~ng và giao thông, cac hq gia dinh di chuyên t<;ti TP.HÔ
Chi Minh cho ràng hQ g~p nhi~u kh6 khan ho'n, trong khi cac hq gia dinh
di chuyên t<;ti Hà Nqi l<;ti cho ràng hQ c6 nhi~u thu~n lqi ho'n, di~u này
cüng phù hqp vâi sl/. ll/.a chQn diêm dé'n u'u tiên là cac qu~n nqi thành cua
cac hq gia dinh Hà NQi.

Thay dô?i công vi?c và nai làm vi?c

T<;ti TP.HÔ Chi Minh, tY l~ ngu'ài dân thay d6i ndi làm vi~c sau khi di
chuyên cao ho'n éJ Hà Nqi. Nhùng nguài thay d6i ndi làm vi~c c6 trinh dq
van hoa và trlnh dq lành nghê thâp ho'n so vâi nhùng ngu'ài không chuyên
chÔ làm vi~c. 50 vâi cac lïnh vl/.c khac, s6 nguài không thay d6i chô làm
vi~c trong lïnh vl/.c dtch v~ là dông nhât. Thay d6i ndi làm vi~c nhiêu nhât
là nhùng nguài làm vi~c trong khu vl/.c phi chinh thûc nhu' doanh nghi~p

tu' nhân, doanh nghi~p vâi mqt nguài ho~c doanh nghi~p gia dinh.

Thay d6i ndi làm vi~c mang l<;ti cho ngu'ài lao dQng nhi~u thu~n lqi
ho'n. Ngoài tiên lu'o'ng cao ho'n thu'àng du'qc nêu ra, hQ côn c6 nhiêu thu~n

lqi khac nhu' di làm g~n ho'n và công vi~c thti vt ho'n.

Di chuyin t~m th()i

Phân tich vi~c di l<;ti hàng ngày là vân d~ cân quan tâm dÔi vâi cac
lïnh V1/.c ho<;tt dqng khac nhau, cüng nhu' dÔi vâi cac nhà quàn ly cac câp,
nhât là tinh tr<;tng ùn t~c giao thông, ô nhiêm môi tru'àng và tié'ng dn ngày
càng trâm trQng ho'n éJ hai thành ph6 lân; ddng thài tang khoàng cach di
l<;ti làm cho di~u ki~n SÔng tréJ nên tdi t~ ho'n.
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Ly do di chuyin

MQt câu hai dQc dao d~u tiên dà dUÇ1C d~t ra dê khai quat cac lo~i di
chuyên trong tu~n su6t thài gian tié'n hành di~u tra: «Hôm qua ông/bà ra
khOi nhà dê làm gi?»

Ly do ra khai nhà duÇ1c phân thành 9 nh6m, nhom thû 10 là nhüng
ngttài không ra khai nhà (bàng 1).

à cà hai thành ph6, trù chu ~t, han 80% dân cu ra khai nhà hàng
ngày. Ly do ra khai nhà gi6ng nhau éJ hai thành phô v~i nhüng s~c thai
Wang N. Ly do ra khai nhà chinh là di làm, di~u thu vi là ngttài dân di
làm hâu nhu hàng ngày, chi giàm nh~ vào ngày cuôi tuân; ly do tiê'p theo
là là di hÇ)c, nhom này bao gÔm hÇ)c sinh và nhüng ngttài di hÇ)c bu6i t6i;
cac ly do ra khai nhà khac (thâm b~n bè và ngttài thân, giài tri ...) it ph6
bié'n han. Vi~c dua con dê'n tn1àng hinh nhu ph6 bié'n han éJ TP.HÔ Chi
Minh vi khoàng cach tU nhà dê'n tntàng xa han, nhUng cl1ng do cha m~ co
nhi~u phuang ti~n di l~i han. NgttÇ1c l~i, t~i Hà NQi, tY l~ tre em di bQ dê'n
tn1àng cao han. Vui chai, giài tri ph6 bié'n éJ TP.HÔ Chi Minh han mQt
chut, rô ràng là do mûc sÔng dân cu cao han, béJi vi dê tham gia cac ho~t

dQng vui chai giài tri dn co ti~n.

Nhüng diêm ghi nh~n thu vi nha't v~ ly do ra khai nhà là:

- Ra khai nhà dê di làm xua't hiçn trong ta't cà cac ngày cua tu~n, ngay
ca ngày nghi cuôi tu~n (ph6 bié'n éJ TP.HÔ Chi Minh han éJ Hà NQi),
chûng ta ho~ t dQng kinh té' di~n ra không ngùng.

- Ly do ra khai nhà khac nhau theo gi~i tinh: ra khai nhà dê di làm
ph6 bié'n han éJ nam gi~i, trong khi d6 ph1,1 nü ra khai nhà nhi~u han
vi cac nghia V\;l truy~n th6ng (di chÇ1, dua con di hÇ)c); nam gi~i cl1ng
ra khai nhà nhi~u han dê tham gia cac ho~t dQng vui chai (tt\âm b~n

bè, vui chai giài tnl

- f)~c thù cua mÔi thành ph6: ph1,1 nü Hà NQi tham gia làm viçc nhi~u

han ph\;l nü TP.HÔ Chi Minh.
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Bang 1: Ly do ra khoi nhà ngày hôm tniâc khi g~p di~u tra viên
theo giâi tinh và thành ph6
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Hà NQi Hà NQi
Ly do ra TP.H6 Chi Minh

S6li~u thô
S6li~u

khOinhà dâ hi~u chinh*
Chung Nam Na Chung Nam Na Chung Nam Na

o. Không ra 16,4 16,0 16,9 17,4 19,3 15,5 18,7 20,6 16,8

khainhà 46,1 57,1 36,1 44,3 47,9 40,9 43,7 47,2 40,2

1. Làm vi~c 13,0 13,5 12,6 14,4 16,3 12,5 14,1 16,1 12,1

2. Di h"c 6,5 5,6 7,3 3,1 2,6 3,7 4,4 3,9 5,0

3. Dua con 21,8 4,9 37,1 21,7 4,6 38,3 22,0 4,7 38,8
dihQc 3,5 3,7 3,3 4,2 4,2 4,2 4,4 4,2 4,6

4. Di chq 4,9 6,6 3,4 6,2 7,9 4,5 6,4 8,1 4,7

5. Thâm 0,9 0,5 1,2 0,5 0,4 0,6 1,9 1,8 1,9
gia dinh 5,1 6,3 4,0 5,2 6,9 3,5 6,5 8,2 4,8

6. Thâm b~n
0,8 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5 1,9 2,0 1,7

bè
7. D~n phàng
khaml 0,9 0,5 1,2 0,5 0,4 0,6 1,9 1,8 1,9

b~nh vi~n

8. Giâi tri 5,1 6,3 4,0 5,2 6,9 3,5 6,5 8,2 4,8

9. Khac 0,8 1,1 0,5 0,5 0,6 0,5 1,9 2,0 1,7

Phân lo~i Iy do ra khai nhà :
O. Không ra khai nhà.
1. Làm vi~c (cac phuClng an trà lè1i khac: kinh doanh, ban buôn, Hm kiê'm d6i

tac làm vi~c, Hm vi~c làm, huâ'n luy~n quân sl/., "tôi d~n chÔ làm vi~c dê xin
nghi»).

2. Di hQc (cac phuClng an trà lè1i khac: Hm chÔ hQc) [Bao g6m vi~c di hQc cua
tré em, thanh thi~u niên, hQc t~i chûc cùng nhu khoa hQc d~c bi~t, ho~c cac
khoa hQc nâng cao ho~c hQc bueSi t6ij.

3. Dual don con di hQc.
4. Di chq.
5. Thâm gia dinh (Ct thành ph6 ho~c nông thôn).
6. Thâm b~n bè.
7. D~n trung tâm y tê', di b~nh vi~n (phuClng an trà lè1i khac: Mn hi~u thu6c/di

mua thu6c).
8. Giài tri (phuClng an trâ lm khac : bar, di u6ng ruqu, di ân sang, di d<;lo, di loâng

quâng, di chm vâi b~ bè, di chm tM thao, di t~p thê dyc, di da b6ng, di chm
tenis, chm cè1, tham gia cac ho~t dOng xâ hOi, Mn nhà VID hoa, di du lich).

9. Khac (phuClng an khik: di chùa, di nhà thè1, di dam ma, hQP HOi Cl/.u chi~n

binh, hQp teS dân ph6, tôi mang thûc ân ra ngoài).

12.009 nglièli tù 13 lu6i tréllêni c6 lM Il!a chQn nhi~u câu trà Ii'li.
• Ljch phông vâ"n llidng II! Mli éI TP.H6 Chi Minh.
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Thili gian, khoàng ctich và phân ba di chuyin trong ngày

Thài gian trung binh dé'n ndi.làm vi~c là 20/3 phut t~i TP.HÔ Chi Minh
50 vâi 16/3 phut t~i Hà NQi (bang 5(2). Thèfi gian này là hQ'p ly nê'u chung
ta tinh dê'n st! mO' rQng cùa cùa cac thàOO ph6 này và vâ'n d~ di l~i. se là
hQ'p ly nê'u OOu thài gian di l~i tang theo qui mô cùa thàOO phô. Khoang
cach dUÇ1C dân cu daOO gia là cüng tang theo chi~u huâng này.

Bàng 2: Khoàng eaeh trung binh ngân nhâ't và thdi gian trung blnh
dé'n ndi làm vi~e theo khu vve s6ng và thành ph6

Khu vl!c sÔng TP.Hd Chi Minh Hà N()i

Khoang Thè1i gian Khoang Thè1i gian
cach (km) (phl1t) cach (km) (phl1t)

Cac qu~n trung tâm 4,91 20,0 4,24 16,2

Cac qu~n ngo~i thành 5,10 20,3 5,08 19,1

Cac huy~n nông thôn 4,50 20,2 3,29 15,4

Chung 4,88 20,6 3,97 16,3

f)i~u thu vi à dây là khoang cach xa OOâ't l~i liên quan dê'n cci.e huy~n
ngo~i thàOO, ndi. mà cd hQi làm vi~c it hdn 50 vâi st! gia tang dân 56/ dân
cu thuèfng bUQc phài fun kiê'm vi~c làm t~i nQi thàOO ho~c giù nguyên
công vi~c mà h9 da làm trliâc khi chuy~n ra ngo~i thàOO. Khoang cach gân
OOâ't là à khu vt!c nông thôn, ndi. vân côn OOi~u ngliài làm nông nghi~p

và rul)ng dâ't thuèfng n~m ngay sat ndi. à cùa dân cli.

Thèfi gian trung binh M di dé'n trliàng là 14/7 phut à TP.HÔ Chi Minh sc
vâi 15,2 phut t~i Hà Nl)i. Cüng là h<;1p 1:9' né'u thèfi gian dé'n trliàng it hdn thèfi
gian dê'n cM làm vi m~ t dQ cac trliàng h9C thuàng cao hetn 50 vâi~t dQ
rua cac doanh nghi~p và cd quan hàOO chinh. Thèfi gian dé'n trliàng tang d~u

d~n tù trung tâm ra ngo~i thàOO do m~t dl) cac cd 50' dào ~o giam. Tâ't nhiên,
cht1ng tôi c6 th~ tht!c hi~n phân tich này theo dp h9C.

Khoang cach c6 ve ngitn OOâ't d6i vâi OOùng lâp h9c thêm. Thông
thuàng ngliài ta ch9n lâp h9C thêm gân OOà ho~c gân ndi. làm vi~c, bO'i vi
dê'n ndi. h9C thêm khac vâi dé'n ndi. làm vi~c. Khi di làm nglièfi ta thuàng
không dt!dc It!a Ch9n vi tri cùa cd quan; tlidng t1!/ nglièfi ta cüng không th~

It!a Ch9n vi tri cùa trliàng h9c chinh khoa. f)i~u thu vi là cac lâp h9C OOu
v~y thuàng duQ'c It!a ch9n không xa ndi. làm vi~c à ca hai thàOO ph6, OOu
v~y nglièfi di h9C c6 th~ à l~i ndi. làm vi~c lâu hdn vào cu6i ngày. Cl cac
qu~n ngo~i thàOO, ngliài di h9C thuàng không c6 di~u ki~n d~ ch9n lâp
h9C gân ndi. làm vi~c.
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Vi~c phân tich cùng cho thây phl.;l nü làm vi~c gân OOà OOiêu hO'n nam
giâi. Ngu'<;1c l~i, sv. khac bi~t vê giâi d6i vâi khoang cach tù nc1i làm dê'n
chÔ hQc (hQc chinh ho~c hQc thêm) không ra nét.

Biê'u dÔ 6 là t6ng thài gian di l~i cua 3 d~ng di chuyê'n dti<;1c phân tich:
di làm, dê'n trttàng và di hQc thêm. Dây là thài gian di và vê dê' thv.c hi~n

cac ho~t dQng này.

Theo cach này c6 thê' h1nh dung ra dâu là già cao diê'm c6 thê' gây nên
tinh tr~ng t~c nghèn giao thông. 3 già cao diê'm c6 thê' quan sat thây mQt
cach lôgich là: bu6i sang, khoang giüa trtta và cu6i già chiêu. Tuy nhiên,
kinh nghi~m chi ra ràng èJ hai thàoo ph6, tinh tr~ng t~c nghèn giao thông
rât it xay ra vào bu6i trtta, diêu d6 c6 nghia là khâ nhiêu ngu'ài èJ l~i An trtta
~i nc1i làm vi~c; diêu này cho phép Iv.a chQn ngu'Ô'ng 10% OOüng ngu'ài di
chuyê'n trong ngày làm giâi ~n thâp OOât cho nguy cd t~c nghèn giao thông.
Trang diêu ki~n d6, c6 thê' thâ'y ràng, nguy cd ~c nghèn giao thông nhiêu
OOât là vào OOüng khoang thài gian sau dây: 6h-8h và 17h-18h t~i TP.HÔ Chi
Minh; 6.45h-8h15 và 17h-18.20h t~i Hà NQi. Ngu'ài dân TP.HÔ Chi Minh ra
khai OOà sâm hO'n và trèJ vê OOà mUQn hO'n, ngu'ài dân Hà NQi di l~i nhiêu
hO'n vào bu6i chiêu. Già cao diê'm sâm hO'n vào bu6i sang t~i khu Vl/.c dô
thi miên Nam c6 thê' giâi thich bàng ly do chu yê'u là t~i thài diê'm diêu tra,
«già làm vi~c mùa dông» èJ Hà NQi mUQn hO'n. Cu6i bu6i chiêu, èJ ca hai
thàOO ph6, già cao diê'm là sau 17h, dây cùng là thài gian kê't thuc ngày làm
vi~c cua cac cd quan hàOO chinh.
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LOf!.i phtldng tiçn giao thông d",!c SÙ' d,!ng ch,} yiu

Phu'o'ng ti~n giao thông ca OOân du'Ç1c sÙ' dl;mg chu yé'u là xe hai MOO,
trong d6 c6 xe may (75,1% té;li TP.Hd Chi Minh, 57,9% té;li Hà NQi). Di bQ
và di xe dé;lP thu'èfng thâ'y té;li Hà NQi. Dô'i v~i xe buyt, phu'o'ng ti~n giao
thông mâi phat triê'n trong thèfi gian g!n dây, m~i chi c6 1% s6 nguèfi du'Ç1c
hoi da sÙ' d1,1ng té;li TP.Hd Chi Minh và 2,3% té;li Hà NQi.

Ndi mua sdm

D6i vâi vi~c di chÇ1, 6 10é;li dia diê'm dâ du'Ç1c xac djnh: chÇ1 via hè g!n
OOà, chÇ1 via hè CJ bâ't ru dâu, chÇ1 000 trong khu ph6, chÇ1lân CJ trung tâm,
siêu thi 000 ho~c cÙ'a hàng, siêu fui Wn. Cac khai ni~m cMc cMn không
hoàn toàn th6ng OOâ't giüa hai thàoo ph6, hCJi vi cac siêu fui lân kinh doaOO
OOiêu m~t hàng dung nghïa chu'a c6 CJ Hà NQi vào nam 2003, OOu'ng c6 thê'
tim thâ'y CJ dây OOüng rua hàng kiê'u OOu' siêu thi, c6 qui mô lân ho'n so v~i

chÇ1 khu ph6. Câu Mi vê nC1Î mua s~m chi dàOO cho nguèfi 13 tu6i trCJ lên.
Ty l~ dân cu' TP.Hd Chi Minh mua s~m té;li chÇ1 via hè g!n OOà thâ'p ho'n té;li
Hà NQi (16,8% so v~i 27%). ChÇ1 000 là nC1Î mà dân cu' thu'èfng dé'n mua s~m

hàng ngày OOiêu OOâ't CJ ca hai thàOO ph6 (17,6% té;li TP.Hd Chi Minh và
19,6% té;li Hà NQi). Di mua s~m hàng ngày té;li cac chÇ1l~n và cac siêu fui
thu'èfng râ't it. 57A% dân cu' té;li TP.Hd Chi Minh và 74A% dân cu' té;li Hà NQi
chu'a bao gièf dê'n cac siêu thi lân (té;li Hà NQi là cac siêu fui). Phl,l nü thu'èfng
di mua s~m OOiêu ho'n nam gi~i và dé'n siêu fui thu'èfng xuyên ho'n. St! khac
bi~t giam dang kê' d6i v~i siêu thi lân; nam gi~i thu'èfng sAn sàng du'a vÇ1
di và cùng OOau mua hàng, OOâ't là vi hQ thu'èfng mua nhiêu thû cùng mQt
luc. C6 vè OOu' mûc s6ng dân cu' càng cao thi st/. blnh dâng gi~i càng ra.

Gidi tri: thiim viing và vui chm

Di thâm nguèfi thân ho~c tham bé;ln bè là mQt th6i quen cua nguèfi
Vi~t té;li TP.Hd Chi Minh cüng OOu' té;li Hà NQi. Dây là hOé;lt dQng ph6 bién
OOâ't (khoang 90% nguèfi dân thu'èfng di tham nguèfi thân ho~c bé;ln bè).

Xem phim cüng là mQt hlnh thûc giâi tri ph6 bié'n OOât, tié'p theo là
OOà hat; OOu'ng cüng không ft ho'n 88,1% ngu'èfi dân TP.Hd Chi Minh và
74,3% nguèfi dân Hà NQi n6i rhng hQ không bao gièf di xem phim.

Hoà OOé;lc là mQt hinh thûc giâi tri cao câ'p. Ty l~ dân cu' dê'n OOà van
hoa, câu lé;lC bQ thanh niên, sàn OOay và hQP dêm không cao CJ hai thàOO
ph6. Cac hOé;lt dQng cua khu ph6, di chùa, di OOà thèf, di pic nic, di tham
quan ho~c du lich cüng CJ tlnh tré;lng tu'o'ng t1f., OOu'ng cMc ch~n rhng cac
hOé;lt dQng này cüng luôn du'Ç1C coi là OOüng hinh thûc giâi tri ...
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Karaoke ngày càng thu hut ngttài dân Ci IP.HÔ Chi Minh cüng nhu' Hà
NQi, trong qmi.n cà phê cüng nhu' qUéin bia ru'Ç1u. Ngu'ài dân Hà NÇ'li thich
di d.;t.o do thài tié't thu~n IÇ1i g~n nhu' su6t nâm, môi tru'àng dô thi trong
lành và hè ph6 du'Ç1c mCi rQng, tuy nhiên cMc cMn mÇ'lt diêu cüng là do
di d.;t.o không pMi tra tiên: 30,6% dân cu' Hà NÇ'li và 18,6% dân cu' IP.HÔ
Chi Minh thu'àng di d.;t.o.

y kiê'n vê diêu ki~n di l~i hi~n nay

Gia tâng dân s6 và di chuy~n ngày càng nhiêu làm cd sCi h.;t. t~ng trCi
nên qua tai và ành hu'Cing dé'n mûc bao dQng d6i v~i giao thông và an
toàn du'àng bÇ'l. vê cd sCi h~ t~ng, hi~n nay IP.HÔ Chi Minh c6 0,81 km
du'àng trên 1 km2 trong khi d6 nhu c~u là 4-6 km trên 1 km2.8 C!n nh~

râng Ci IP.HÔ Chi Minh và Hà NÇ'li, vi~c di l~i bâng xe hai banh là rât ph6
bié'n. Thêm vào d6, h~ th6ng giao thông công cÇ'lng Ci IP.HÔ Chi Minh và
Hà NÇ'li chi dap ûng tu'dng ûng 3,7% và 9% nhu câu di l~i9, tY l~ này thâp
hdn nhiêu so v~i cac khu vJ!.c dô fui c6 cùng quy mô trên thé' giâi.

Kich thu'& mâ1;l cùa cuÇ'lc diêu tra là 12.010 ngu'ài tù 13 tu6i trCi lên
(7.111 Ci IP.HÔ Chi Minh và 4.899 ngu'ài Ci Hà NÇ'li). Irong s6 nhùng ngttài
này, chi c6 5.753 ngttài c6 m~t Ci nhà và du'a ra y kié'n vê diêu ki~n di l~i

hi~n nay (trong d6 3.423 ngttài Ci IP.HÔ Chi Minh và 2.330 ngu'ài Ci Hà
NÇ'li). Nhùng ngttài này c6 thê' chia thành 3 nh6m theo khu vJ!.c sinh s6ng:
nQi thành, ngo~i thành, và nông thôn.

CuÇ'lc diêu tra dê c~p Cl,! thê' dé'n cac vân dê sau:

- Nhùng kh6 khân và s6 tiên chi phi cho vi~c di l~i;

- Chât 1u'Ç1ng du'àng sa;

- Ho~t dÇ'lng cua cânh sat giao thông;

- H~ th6ng giao thông công cÇ'lng, Cl,! th~ là chât 1u'Ç1ng dich V\l cua giao
thông công cQng.

Nhilng kh6 khan trong qua trinh di l~i

Diêu ng~c nhiên là s6 ngu'ài cho r~ng hQ không g~p kh6 khân gi
trong qua trinh di l~i c6 t'y l~ cao nhât, tûc là 44,7% t~i IP.HÔ Chi
Minh và 53,9% t~i Hà NQi. Nguyên nhân là do phân l~n nhùng ngu'ài

8 Bao cao cua Sd Giao thông Công chinh TP.HÔ Chf Minh.
9 f)~ an Quy hOé;lch phat tri~n giao thông v~n tâi TP.HÔ Chf Minh và Hà Nl)i Mn nâm 2020.
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này không c6 nhu c~u di l~i nhiêu, hQ il ra khôi nhà ho~c thti~ng dtiqc
ngti~i khac chd di, do d6 hQ không n~m b~ t dtiqc nhùng kh6 khan.

à ca hai thành ph6, hai kM khan chu yé'u trong viçc di l~i dtiqc nêu
lên là t~c dti~ng và tai n~n giao thông, vâi tY lç dÔng ônh ttiemg ûng là
34,6% và 20,6% t~i TP.HÔ Chi Minh và 29,9% và 14% t~i Hà NQi. T6c dQ
dô th! hoa nhanh trong khi cd sèJ h~ t~ng chtia dap ûng và quy ho~ch

không dÔng bQ t~i TP.HÔ Chi Minh cüng nhti t~i Hà NQi cho thâ'y t~c

dti~ng là vâ'n dê dang 10 ng~i nhâ't.

C6 dtiqc ké't qua theo chiêu htiâng tich cvc này mQt ph~n là do nhùng
cO' gâng g~n dây cua chinh quyên hai thành ph6 nhàm hiçn d~i hoa và
nâng cao châ't ltiqng cd sèJ h~ t~ng nhti hç th6ng dti~ng sa, xây dt,ing cac
khu ph6 mâi, xoa bô cac mit c6 chai, phân luÔng giao thông d~ dam bao
ltiu thông.

Nhin chung, t~i nQi thành, viçc di l~i dtiqc coi là co nhiêu kho khan
hem so vâi cac qu~n khac, nhâ't là ônh tr~ng tiÏc dti~ng và tai n~n. T~i

TP.HÔ Chi Minh, 42,9% ngti~i dân èJ nQi thành dê c~p dé'n tinh tr~ng tiÏc
dti~ng so vâi chi co 17,6% và 19,4% ngti~i dân ngo~i thành và cac huyçn
nông thôn. T~i Hà NQi, st,i khac biçt giùa ngti~i dân s6ng èJ nQi thành và
ngo~i thành không lân, nhUng giùa ngti~i dân nQi thành và nông thôn l~i

dang kê (41,6%; 33,7% và 9,5%). Dân cti cac huyçn nông thôn dtia ra y kié'n
kha tich ct,ic vê tinh tr~ng t~c dtidng: 1'1 do là m~t dQ dân s6 èJ dây thâ'p
nhâ't; ngtiqc l~i, cac vâ'n dê khac l~i nghiêm trQng, vi dl,l nhti thié'u xe bu'1t.

Chi phi cho di l~i không dtiqc coi là kho khan tht,ic st,i vi chi c6 1,6%
nhùng ngtidi dtiqc phông vâ'n t~i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi dê c~p dê'n
vâ'n dê này. 30,4% dân cti t~i TP.HÔ Chi Minh và 33,2% t~i Hà NQi không
phài chi tra tiên di l~i, dây c6 tM là nhùng ngti~i làm viçc t~i nhà, ngti~i

cao tu6i hoac tre em mà cha me vân càn chèJ di hoc. Tai TP.HÔ Chi Minh,. . . .
nhùng ngtidi phài chi phi cho viçc di l~i thti~ng chi trung binh 105.500
dÔngl thâng so vâi chi 72.000 dÔng t~i Hà NQi. E>~i bQ pMn nhùng ngti~i

pMi chi phi cho vi~c di l~i thti~ng chi dtiâi 100.000/thang.

y kiln nhqn xét v~ chdt lllçlng dllilng sa
36,9% dân cti t~i TP.HÔ Chi Minh và 36,3% dân cti t~i Hà NQi danh

gia châ't lti<;1ng dti~ng sa là «tÔt» ho~c râ't tÔt, 16,2% và 16,7% cho ràng
tinh tr~ng dti~ng sa là «xâ'u» ho~c «râ't xâ'u», 46,9% và 44,5% thâ'y
«trung binh». Trên tht,ic té', râ't kh6 danh gia châ't lti<;1ng dtidng sa mâi
dti<;1c làm trong thdi gian gân dây, và chung tôi cüng không bié't mQt
cach chinh xac nhùng y kiê'n này dtiqc ap dl,lng cho th~i ky nào.
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Nhùng ngttdi cho r~ng chât 1ttÇ1ng h~ th6ng dttdng sa là «t6t» và «dt
t6t» s6ng chu yê'u t~i cac qu~n trung tâm TP.HÔ Chi Minh (40,9%), trong
khi d6 chi c6 29,9% và 28,4% nhùng ngtidi s6ng éJ ngo~i ô và khu v'!c nông
thôn chia se diêu này. T~i Hà NQi, s,! khac bi~t il hem. Nhln chung, chât
1ttÇ1ng h~ th6ng dttdng sa không gi6ng nhau éJ m<;>i cM, d~u tu cho cd séJ
h~ t~ng éJ nQi thành thttdng nhiêu hem ngo~i thành.

y kién nh4n xét v€ ho~t âqng rua cânh sat giao thông

y kiê'n nh~n xét vê vân dê này kha tich c,!c. 36,5% s6 ngtidi dttÇ1c
phông vân t~i TP.HÔ Chi Minh và 52% t~i Hà NQi danh gia «t6t» ho~c «rât
t6t» vê ho~t dQng cua canh sat giao thông. Tttemg ûng chi c6 5,7% và 6,4%
cho r~ng «kém» ho~c «rât kém».

Nhùng ngttdi dttÇ1c phông vân khi dtta ra y kiê'n danh gia tich c,!c
thttdng nêu cac 1y do sau dây: canh sat c6 m~t thttdng xuyên và d~y du
t~i dia bàn, ho~t dQng c6 hi~u qua khi t~c dttdng ho~c c6 tai n~n giao
thông, canh sat c6 hành vi và thai dQ tich c,!c (hay ghlp d6 m<;>i ngtidi,
nh~c nhéJ lu~t giao thông).

Liên quan dê'n nhùng y kiê'n danh gia không tich c,!c, d6 thttdng
là hành vi thiê'u vô tu ho~c biên chât (nh~n tiên h6i lQ), qua il canh sat
ho~c không c6 m~t thttdng xuyên, làm vi~c không hi~u qua Mm khi t~c

dttdng ho~c c6 hành vi vi ph~m. Vi~c nh~n tiên h6i 1Q éJ Hà NQi (25,3%)
nghiêm tr<;>ng hem éJ TP.HÔ Chi Minh (9%).

y kién nh4n xét v€ chdt [ltCfng giao thông công cqng

Tù khoàng hem mQt nam nay, t~i cac thành ph6 lân, nhât là TP.HÔ
Chi Minh và Hà NQi, xe buyt xuât hi~n nhiêu hem trong cUQc s6ng hàng
ngày. Khi dttÇ1C hôi vê chât IttÇ1ng giao thông công cQng, d~i bQ pMn
dân ctt danh gia éJ mûc trung binh (58,1% t~i TP.HÔ Chi Minh và 30,4%
t~i Hà NQi). Tuy nhiên cùng c6 31,4% s6 ngttdi dttÇ1c hôi éJ TP.HÔ Chi
Minh và 55,7% éJ Hà NQi danh gia giao thông công cQng t6t ho~c dt
t6t. Tttemg ûng chi c6 8,9% và 4,1% s6 ngttdi dttÇ1C phông vân éJ hai
thành ph6 cho r~ng «kém» ho~c «rât kém». MQt danh gia thiên vê chiêu
httâng tich c,!c cho thây chât IttÇ1ng dich V\l éJ Hà NQi dttÇ1C danh gia
cao hem.

Nhùng y kiên danh gia tich c,!c liên quan dên sÔ IttÇ1ng xe (d~y du,
dap ûng nhu c~u di l~i), chât Itt<;1ng xe (ti~n nghi, s~ch se), chât IttÇ1ng ph\lc
Vl..l (gid giâc dam bào, ph\lc Vl..l tÔt) và gia ca hÇ1p lY. Trong sÔ nhùng ly
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do này, chât htÇfng và ti~n nghi cua xe buyt dûng dâu (45,9% t<;l.i IP.HÔ
Chi Minh và 40,1% t<;l.i Hà Nl)i), tié'p d6 là güi cà hÇfP ly (33,8% và 20,6%),
xe ch<;l.y dung gièf và chât htÇfng pht,lc Vt,l t6t. Cie Ykié'n nh~n xét này c6
tM' giai thich b~ng chié'n htÇfc phat triên xe buyt tU dâu nam 2002 t<;l.i Hà
Nl)i và IP.HÔ Chi Minh. I<;I.i IP.HÔ Chi Minh, tât cà xe cù d~u dtiÇfc thay
thé' b~ng xe m6'i, c6 công suât l6'n hdn và dtiÇfc lilp di~u hoà 10.

Tp. H6 Chi Minh Hà N~i

'Yo 'Yo
70 58,4 80 53.3
60 50
50

40
40 29,3 30,4

30
30

20 20
8,4 2,4

9,7
la 2.1 la
a a

R{tt6t T6t Trung X{u R{tdu KhOng R{tt6t T6t Trung X{u R{t du KhOng
blnh c6y blnh cO y

kl€n kl€n

Hinh 7: Ykiê'n nh~n xét vê chât h/Q'ng giao thông công cQng
lJ TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi (%)

V6'i mt,lc tiêu xoa hO ân ttiÇfng không t6t cua ngttài dân v~ xe buyt và
nâng cao chât ltiÇfng pht,lc vt,l, t6 chûc l<;l.i lao dQng và cài tié'n vi~c trà
ltidng cho lai xe và ngttèfi ban vé da dtiÇfc thl,ic hi~n. Ché' dQ khQ(in da
dtiÇfC bai hO, tài xé' không bilt bUQc pMi thu gom khach bâng mQi giall .

Hdn nùa, ngoài ltidng côn c6 ti~n thti<1ng và ti~n làm thêm già... Cu6i
cùng, vi~c khoan chât ltiÇfng da dtiÇfC ap dt,lng. 8ê kiêm soat và danh gia
chât ltiÇfng hO<;l.t dQng cua lai xe và ngttài ban vé mQt cach chinh xac, công
ty v~n tài công cQng da thành l~p mQt nh6m hO<;l.t dQng d~u d~n dê dàm
bào chât ltiÇfng pht,lc Vt,l và giù gin xe buyt. Ké't quà së dtiÇfc sà dt,lng dê
xac dinh mûc thti<1ng. 8ây chinh là ml)t trong nhùng nguyên nhân t<;l.O ân
ttiÇfng t6t v6'i ngttèfi sà dt,lng.

la Bao lAo DQng, ngày 2/12/2003.
11 Tntâc dây, tài x€ phai nOp cho công ty mOt s6 ti~n nMt dinh tü vi~c sù dl,l11g xe. N€u lâi

xe thu duQ'c nhi~u ti~n h<1n mûc khoan, hQ duQ'c huémg khoan chênh l~ch. NguQ'c l~i, hQ
phâi bù ti~n hii n€u không d~t mûc khoan. Vi th€, lai xe phâi gom khâch b~ng mQi gia.
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V~ gia ca, vé xe buyt là vé dÔng h~ng (2.000 dÔng t~i TP.HÔ Chi Minh
và 3.000 dÔng t~i Hà NQi) và co gia tri trong su6t hàOO trinh, không phl;l
thuQc vào khoang Cach12• NgttO'i ta co tM d~t vâ'n dê li~u vé dÔng h~ng

co hqp ly không d6i vâi OOùng tuyé'n duO'ng râ't dài.

Vâi OOùng daOO gia không tich cvc vê giao thông công cQng, t~i TP.HÔ
Chi Minh, tY l~ cao OOâ't là y kié'n daOO gia vê châ't lU<;1ng xe buyt qua tÔi
(40,9%) (co tM gây nhiêu nguy hiêm), và OOùng y kié'n này t~p trung éJ cac
qu~n ngo~i ô (46,5%). Tai ~n xay ra mâi dây do vâ'n dê ky thu~t và xe di
gây nên thi~t h~i vê ngttbi và cua là cd séJ cho OO~n dinh này. S6lU<;1ng cac
tuyé'n xe côn il là ly do tha hai vâi 18,9% s6 ngttO'i ung hQ, t~p trung chu
yé'u éJ cac huyçn nông thôn (19,6%). Trên th1.;ic té', s6 xe buyt hi~n co chua
du dê thoa mân OOu câu, nt do nhi~u tuyé'n chua duqc khai thac.

Châ't htqng phl;lC Vl;l chua dap ûng (14,8%), xe ch~y không dung giO'
(10,5%), xe qua dông (6,4%) là OOùng phàn nàn cua ngttO'i dân nQi thành.
8,2% nguO'i dân không hài long vê viçc xe buyt qua to so vâi duO'ng sa.
Hi~n nay, cac xe trên 50 cM râ't nhi~u và kho di chuyên trong nQi thành,
diêu này tac dQng xâ'u dé'n viçc dam Mo gib giâ'c cua xe, nhâ't là vào
OOùng giO' cao diêm.

Cac khuyin nghi nhdm phat triin h~ thdng giao thông công cQng

B~i bQ pMn ngttO'i duqc hoi (39% t~i TP.HÔ Chi Minh và 61,1% t~i Hà
NQi) dê xuâ't tâng s6 lU<;1ng xe buyt, cüng OOu méJ thêm cac tuyê'n mâi và
tâng chuyé'n dê giam bât thO'i gian chO' dqi và cho xe dà dông ngttO'i.

Quy ho~ch bê'n dô gân ndi s6ng cua dân cu và da d~ng hoa cac
phudng ti~n giao thông công cQng cüng duqc nêu ra. Ô tô di~n và tàu di~n

ngâm cQng vâi M th6ng xe buyt hoàn Mo se t~o nên s1.;i phat triên cho
cac phudng ti~n giao thông công cQng éJ hai thành ph6.

Tié'p theo cac khuyé'n nghi dinh luqng là hi~n d~i hoa cd séJ h~ téing,
duqc 17/9% nguO'i dân TP.HÔ Chi Minh và 16,1% ngttO'i dân Hà NQi dê
c~p. Nâng cao châ't luqng duO'ng sa se cho phép phat triên h~ th6ng xe
buyt mà hiçn nay vàn bi coi là qua cÔng kêoo và dang bi phê phan khi
tâc duO'ng.

Châ't lUÇ1ng phl;lC Vl;l là ml;lC tiêu cân quan tâm d~c bi~t. Ml;lC tiêu
này dUÇ1C 6% ngttO'i duqc phong vâ'n t~i TP.HÔ Chi Minh và 6,9% nguO'i
dân t~i thành ph6 Hà NQi nêu ra. Bê c6 châ't luqng phl;lC Vl;l 6n dinh, s1.;i

12 Gia nâm 2005. Vi~c thay d6i gia vé t~i TP.HÔ Chi Minh dà duqc xem xét, nhling chua
âp d\,mg.
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nh~n thûc cua lai xe và ngu'èti ban vé là c~n thié't cüng nhu' c~n hoàn
thi~n công tiic quan lY.

2,7% ngu'èti du'Ç1c phOng vâ'n t~i IP.HÔ Chi Minh và 3,8% t~i Hà NQi
cho r~ng c~n phâi hô trÇ1 güi cho giao thông công cQng. Chi vé hi~n nay
dà du'Ç1C bù 16 râ't nhiêu nhUng vân chu'a du sûc hâ'p dân ngu'èti sU' dl;lng
và làm cho ngu'èti dân thay d6i th6i quen di l~i. Où không d~t du'Ç1c dé'n
mûc h! h~ch tmin, nhUng trong Wang lai, cüng cân c6 st! tâng gia nhâ't
d!nh dê' cho gia vé «tht!c té'» han.

MQt s6 ngu'èti dân (3,2% t~i IP.HÔ Chi Minh và 2,2% t~i Hà NQi) nhâ'n
m~nh vai tro cua vi~c trao d6i thông tin giùa cac t6 chûc v~n tâi và công
chting. C~n nhâ'n m~nh lÇ1i ich cua giao thông công cQng, kêu g9i st! nh~n
thûc và châ'p hành lu~t giao thông, nhUng phai b~ng cach ap dl;lng cac ky
thu~t chuyê'n tiH thông tin hâ'p dân. Chiê'n dich tuyên truyên giao dl;lC cân
du'Ç1c tht!c hi~n du'~i hinh thûc dQng viên và trao d6i thông tin, kiên quyé't
tranh tinh tr~ng hô khâ'u hi~u. Vi v~y c~n ké't hÇ1p nhùng phu'ang ti~n

truyên thông khac nhau.

Dl! dinh tu'dng lai vê vi~c di chuyên
Nghiên cûu vê dt! d!nh Wang lai d6i v~i vi~c di chuyê'n t~i IP.HÔ Chi

Minh và Hà NQi c6 y nghia quan tr9ng d6i v~i d6i v~i cac nhà nghiên cûu
và cac nhà ho~ch d!nh chinh sach. N6 cho phép h9 thâ'y du'Ç1C xu hu'~ng

dt! bao vê phân b6 dân cu' t~i hai tl;l diê'm dân cu' l~n nhâ't cua dâ't nu'~c

dê' c6 thê' du'a ra nhùng chi thi liên quan dé'n vi~c tht!c hi~n cac chinh sach
dô thi dap ûng st! phât triê'n cua xà hQi.

Iru'âc tinh tr~ng phat triên dô thi m~nh éJ hai thành ph6, bao nhiêu
ngu'èti c6 dt! d!nh di chuyên? H9 mu6n di chuyên vily do gi? Nhùng ngu'èti
dà di chuyê'n trong 5 nâm g~n dây li~u c6 tié'p tl;lc di chuyê'n không? St!
khac bi~t giùa nhùng ngu'èti c6 y d!nh di chuyê'n và nhùng ngu'èti không
c6 y d!nh di chuyê'n là gi? Phân tich cac câu hai liên quan dé'n mong mu6n
cua ngu'èti dân vê ndi éJ cua h9 trong Wang lai cho phép chting tôi rut ra
mQt s6 ké't lu~n.

s6 lllC!ng ngllùi mu6n di chuyin it

Khi du'Ç1c Mi vê dt! d!nh di chuyê'n trong Wang lai, 78,8% ngu'èti dân
éJ IP.HÔ Chi Minh và 80,2% t~i Hà NQi cho bié't h9 không c6 y d!nh di
chuyê'n. Diêu này hoàn toàn hÇ1p lY. Vi~c di chuyê'n làm xao trQn cUQc
s6ng cua nhùng ngu'èti v6n không thich thay d6i, nhât là ngu'èti cao tu6i;
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và di chuyê'n cüng thttàng gây ra kho khan d6i vdi vi~c h9C t~P cua tre
em. Irên tht!c té', né'u ndÎ. éJ hi~n nay không qua tÔi tàn, ngttài ta thttàng
thich éJ l~i ndi mà h9 da g~n b6.

Iy l~ nhùng ngttài mu6n di chuyên éJ hai thành ph6 rât thâp: 9,6% t~i

IP.HÔ Chi Minh và 4,6% t~i Hà NQi (Wc là chi b~ng mQt m1'a 50 vdi IP.HÔ
Chi Minh). Nhùng ngttài hi~n dang s6ng t~i cac qu~n nQi thành thttàng co
y dinh di chuyên nhiêu hdn 50 vâi nhùng ngttài hi~n s6ng t~i cac qu~n

ngo~i Ô ho~c cac huy~n nông thôn. Diêu này dtt<;1c giai thich b~ng m~t dQ
dân ctt qua cao và st! Mn t~p t~i mQt 56 qu~n nQi thành éJ hai thành ph6
bUQc ngttài dân pMi ûm ndÎ. éJ mâi rQng hdn.

M~c dù ty l~ ngttài co y dinh di chuyên thâp, nhttng co thê thây
r~ng nhùng ngttài da di chuyên trong 5 nam g~n dây mu6n di chuyên
nhiêu ho'n nhùng ngttài không di chuyên. Xu httâng này dtt<;1c quan sat
thây ca éJ IP.HÔ Chi Minh và Hà NQi. I~i Hà NQi, tY l~ này là 7,1% d6i
vâi ngttài da tùng di chuyên, trong khi d6 chi là 4,1% d6i vâi ngttài
không di chuyên. cMc cMn r~ng, mQt bQ pMn nhùng ngttài da di
chuyên không hoàn toàn hài làng vdi ndÎ. éJ hi~n t~i cua h9; ho'n thé' nùa,
mQt khi l~n di chuyê'n d~u tiên da dtt<;1c tht!c hi~n, vi~c di chuyê'n tié'p
không càn là diêu dang 5<;1.

f)l!i bQ phqn nhilng ngtlèli co JI âinh di chuyin chua quyét âinh hl! sé
âi ââu

Iy l~ nhùng ngttài co y dinh di chuyên không nhùng thâp éJ hai
thành ph6 mà ho'n thé' nùa, h9 cüng chtta quyé't dinh së chuyên di dâu
(biêu dÔ 8).

Nhùng ngttài chtta bié't h9 së chuyên di dâu chié'm 57,8% t~i IP.HÔ
Chi Minh; ty l~ này cao ho'n éJ Hà NQi (80,2%). 50 sanh giùa nhùng
ngttài da di chuyên và nhùng ngttài chtta tùng di chuyên cho thây st!
khac bi~t giùa hai thành ph6. I~i IP.HÔ Chi Minh, ty l~ nhùng ngttài
da di chuyên kh6ng c6 y kié'n gl vê ndi éJ cua h9 trong ttto'ng lai cao
ho'n d6i vâi ngttài chtta tùng di chuyên (53,8% d6i vâi ngttài chtta tùng
di chuyên và 63,8% d6i vdi ngttài da di chuyên). I~i Hà NQi, xu httâng
lq.i trai ngtt<;1c: 83,3% nhùng ngttài chtta tùng di chuyên không c6 y
tttéJng ra ràng vê ndi dé'n cua h9 trong ttto'ng lai 50 vâi chi 57,4% nhùng
ngttài da tùng di chuyên.
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Hinh 8: Ndi d€n cùa nhùng ngu'Ô'i co y dinh di chuyên
t~i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi

Co y dinh di chuyên nhling chua bié't nùnh së di dâu co thê giai thich
bâng viçc nhùng ngl1()i này không hài lông v6'i ndi èJ hiçn té;li, nhling do
thié'u thông tin ho~c tiên bé;lC mà hQ chua h,ia chQn dUÇ1c mQt dia diêm
chinh xac. Nhùng dia diêm dap ûng nhu câu thi qua d~t và nhùng ndi èJ
hÇ1p v6'i hii tiên cua hQ lé;li nAm èJ cac khu ph6 mà cd sèJ hé;l t~ng côn kém.

Cac qtuJ,n n{ji thành là diim din cùti gdn m{jt mla nhilng nguèli da xac
dinh r6 h(J sé chuyin di dûu

Trong s6 nhùng ngl1()i da h,ia chQn ndi dé'n cua gia dlnh mlnh, râ't
nhiêu ngl1()i hu6'ng vào cac qu~n nQi thành. Ty lç này là 48,6% và 42,7%
d6i v6'i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi.

Té;li TP.HÔ Chi Minh, 52,2% nhùng ngl1()i hiçn s6ng té;li cac qu~n nQi
thành, 19% hiçn s6ng té;li cac qu~n ngoé;li Ô, 68,5% hiçn s6ng té;li cac huyçn
nông thôn c6 y dinh di chuyên dé'n cac qu~n nQi thành. Té;li Hà NQi, cac
con s6 hietng ûng là 59%, 8,5% và 36,4%. Cac qu~n noi thành thu hut dân
cu bAng st! thu~n tiçn trong cuQc s6ng: di lé;li g~n hetn, môi trl1()ng kinh
doanh thu~n IÇ1i, cac dich V1,1 (chÇ1, bçnh viçn, giâi tri) phat triên hetn,
trl1()ng hQC èJ dây ding duÇ1c danh gia t6t hetn. Xu huâng di chuyên vê cac
qu~n nQi thành xem ra ding hÇ1p IY.

Té;li TP.HÔ Chi Minh, cac huyçn nông thôn không nAm trong lt!a chQn
cua nhùng ngl1()i c6 y dinh di chuyên. Nguyên nhân cua tlnh tré;lng này là
do m~t dl> dân cu èJ ml>t s6 qu~n nQi thành nhu Tân Blnh, Gô Vâ'p vân
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côn thâp, vi v~y dây là ndi h.,ta chçm cua nhùng nguèJi co y d!nh di chuyê'n.
I~i Hà NQi, bên qnh nhùng qu~n nQi thành, cac qu~n ngo~i thành cüng
là diê'm dê'n hâp dân dôÎ vâi nguèJi di chuyê'n. Gân -Il1Qt phân ba, tûc là
29,8% nhùng nguèJi mu6n di chuyê'n c6 y d!nh chuyê'n dê'n cac huy~n nông
thôn. Chinh sach dô tN hoa cac vùng ngo~i vi Hà NQi - v6n duQ'c coi là
khu vvc nông thôn vào nam 2003 -là nguyên nhân cua sv Iva chçm này.
Phat triê'n dô th! m~nh mê Ci Hà NQi trong nhùng nam gân dây da thu hut
dân cu chuyê'n dê'n cac qu~n ngo~i thành và cac huy~n nông thôn do gia
dât thâp hdn và do cd sCi h~ tâng ngày càng dUÇ1c cai thi~n13.

Ly do mu6n chuyin ch6 li

Ly do mu6n chuyê'n chÔ Ci rât phong phu và c6 thê' phân thành b6n
nh6m sau dây:

- Không hài long v~ môi trlièJng tV nhiên;

- 80àn !\1 gia dinh và kê't hôn;

- Mu6n c6 nhà riêng;

- Nguyên nhân khac.

Tp. t16 Chi Minh Hà N~i

% %
50 50
45 45
40 40
35 35
30 30
25 25
20 20
15 15
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0 0

MOi tru/mg Eloinlu Moon cO Ly do khAc MOi trullng floAn tu Mu6n cO Ly do khAc
lunhiên gia dlnh và MA riêng !uMlên gia dilh vA nhà nêng
!chOng 16t le'I hOn khOng 161 ktl'I hOn

Hinh 9: Ly do di chuy€n t~i TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi

Nhùng nguèJi mu6n chuyê'n chÔ Ci do doàn t1,1 gia dinh và kê't hôn là
dông nhât: 45,7% WIP.HÔ Chi Minh và 44,5% t~i Hà NQi. à ca hai thành
ph6, ty l~ nhùng nguèJi chua tùng di chuyê'n c6 y djnh di chuyê'n cao hdn

13 T<;Ii mÔi thành ph6, hai qu~n m6'i da duqc thành l~p vào nâm 2003.
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so vâi nhùng nguài dà di chuy~n: 48,1% dÔi vôi nhùng nguài chua di
chuy~n so vâi 39,9% nhùng nguài dà di chuy~n t;:ti TP.HÔ Chi Minh; t;:ti
Hà NQi tY l~ hiemg ûng là 39,9% so v6'i 43,2%. Diêu này c6 tM giai thich
bâng ly do nhùng nguài dà tüng di chuy~n dà thl;ic hi~n di chuy~n vi ly
do doàn tl.;1 gia dinh và ké't Mn èJ Mn di chuy~n tnt6'c.

Không hài long v6'i môi tntàng tl! nhiên (ô nhi~m) ho?c xà hQi (t~ n;:tn
xà hQi, an ninh không dam bao) ding là nhùng nguyên nhân quan tr<;mg:
22,5% t;:ti TP.H6 Chi Minh và 33,4% t;:ti Hà NQi. Ngày nay, môi tntàng là
yé'u tÔ rât quan trQng vâi nguài dân. Nhùng nguài làm công an luemg
thuàng mong mu6n s6ng trong môi tntàng dân tri cao. An ninh dam bao
cüng là yé'u tÔ cd ban. Giùa nhùng nguài dà di chuy~n và nhùng nguài
chua di chuy~n cüng c6 st! khac bi~t vê ly do muÔn thay d6i chô èJ. Môi
tntàng là nguyên nhân mUÔn di chuy~n cua 20,5% nhùng nguài chua tüng
di chuy~n so vôi 27,1% nhùng nguài dà tüng di chuy~n èJ TP.H6 Chi Minh;
t;:ti Hà NQi tY l~ hiemg ûng là 34,5% và 26,5%.

Ly do thû ba là mong muÔn c6 nhà riêng. Ty l~ này là 12% t;:ti TP.H6
Chi Minh và 13% t;:ti Hà NQi. Theo truyên thÔng, sau khi ké't hôn, cac c?p
vC! chÔng tre së s6ng vâi gia dinh ch6ng mQt thài gian, m?t khac do nhùng
kh6 khan vê nhà èJ mà cac c?p vC! chÔng không c6 kha nang sÔng riêng.
Vi v~y, nhiêu c?p vC! chÔng c6 y dinh di chuy~n trong nhùng nam tôi né'u
c6 diêu ki~n dê c6 cUQc s6ng không ph\,l thuQc vào cha m~. C6 sl;i khac
bi~t giùa nhùng nguài dà tüng di chuy~n và nhùng nguài không di chuy~n
t;:ti Hà NQi và TP.H6 Chi Minh. T;:ti TP.HÔ Chi Minh, nguài di chuyên dua
ra ly do này nhiêu hem (10,5% d6i v6'i nguèfi không di chuy~n so vâi 16,2%
dÔi vôi nguài di chuy~n). T;:ti Hà NQi, ty l~ nguài dà di chuy~n c6 y dinh
thay dÔi cM èJ vi nguyên nhân này cao hem chut ft so vâi nguài không di
chuy~n.

Nhùng ly do khac nhu thay d6i ncJi làm vi~c, chQn tntàng t6t cho con,
thüa ké', phudtlg ti~n giao tié'p ... duC!c ft nguài nêu ra.

Dqc tntng ma nhilng ngztèli co nguy~n V9ng thay d6i ch6 (j

Xac dinh d~c tnttlg cua nhùng nguài co nguy~n vQng thay d6i chô èJ
cho phép chinh phu ap d\,lng c:ac chinh sâch giàn dân, d6ng thài phât triên
cd sèJ h;:t tâng d~ dap ûng nhu câu cua nguài dân.

Ngztèli tré tu6i mong mu6n di chuyin nhi~u hdn ngztèli cao tuô'i

T;:ti TP.H6 Chi Minh cüng nhu Hà NQi, nhom tu6i 20-29 là nh6m mong
mu6n chuy~n chô èJ nhiêu nhât (bi~u dô 10).



Dl DÂN NQI TH! T41 TPHô CHf MINH vÀ /lÀ NÔI 107

13-19 20-29 3G-39 40-49 SG-59 60 lm
lên

Tp. H6 Chi Minh Hà N~i

%
45
40
35
30
25
20
15
10
5
o

13-19 20-29 30-39 40-49 5G-59 60 lm
Iên

%
35

30

25

20

15

10

5

o

Hinh 10: Phân b6 nhüng ngu'()i co y djnh di chuyé'n
t~i TP.HÔ Chf Minh và Hà NQi theo tuÔi

Kha dông ngu'ài thué)c nh6m tu6i 20 dé'n 29 mong mu6n chuyên nhà
(33,2% t<;li TP.HÔ Chi Minh và 42,6% t<;li Hà Né)i). Dây là nhùng ngu'ài
côn dé)c thân hay mâi ké't Mn, mu6n di chuyên vi slf. nghi~p ho~c gia
dinh. HQ c6 nhu c~u di chuyên hem ai hé't vi mu6n c6 cué)c s6ng dé)c l~p

và mu6n c6 ndi éJ ti~n nghi hem khi kha nang tài chinh da kha hem.
Nhùng ngu'ài du'âi 20 tu6i c6 xu hu'âng theo cha m~. Trên 50 tu6i, râ't ft
ngu'ài mu6n di chuyên (3,9% t<;li TP.HÔ Chi Minh và 2,1% t<;li Hà Né)i).
Tuy nhiên ty l~ này l<;li tang d6i vâi nhùng ngu'ài trên 60 tu6i. Ly do là
éJ tu6i trên 60, kinh té' và sûc khoe cua cha m~ da kém và hQ l~i mong
mu6n s6ng vâi con chau.

Nhùng ngllài co nguyçn vQng di chuyin thllàng co trinh dQ cao, làm công
an llidng, làm viçc trong linh vt/c thlidng rnqi, dich VI! hoi!c thù công nghiçp

T<;li TP.HÔ Chi Minh, tinh trung binh, mong mu6n di chuyên cua
nhùng ngu'ài c6 trinh dé) cao, làm vi~c trong lïnh vlf.c kinh té' nhà nu'âc
ho~c trong khu vlf.c kinh té' tu' nhân, trong khu vlf.c thu'emg m<;li ho~c dich
V\1 thu'àng cao hem. Trên thlf.c té', 14,6% ngu'ài c6 trinh dé) van h6a cao
mu6n thay d6i chÔ éJ. Dây cûng chinh là nhùng ngu'ài c6 di~u ki~n tài
chinh cho phép tim kié'm ndi éJ t6t hem. Trên thlf.c té', chuyên chÔ éJ
không anh hu'éJng dé'n vi~c làm: hQ thu'àng giù nguyên công vi~c sau
khi di chuyên.

Ké't lu~n

Phat triên dô tN trong nhùng nam gân dây t<;li TP.HÔ Chi Minh và Hà
Né)i làm gia tang nhu c~u di chuyên. Di chuyên né)i thi c6 xu hu'âng tango
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Dông di chuyên tù nQi thành ra cac qu~n ngo~i thành rât rô èJ TP.HÔ Chi
Minh. Xu hliâng tlidng h! cüng dliqc quan sat thây t~i Hà NQi, m~c dù
diêm dê'n co st! khac bi~t. Xu hliâng này co tM giai thich bâng gia dât
thâp hdn và cd sèJ h~ tâng ngày càng dliqc cai thi~n t~i cac qu~n ngo~i

thành làm cho cac qu~n này trèJ nên co sûc thu hut. Tuy nhiên, vân côn
nhùng kM khan hàng ngày liên quan dê'n phlidng ti~n giao thông và cd
sèJ hf;l tâng thiê'u dÔng bQ.

Nhin chung, di chuyên mang l~i cho ngliài dân nhùng diêu ki~n

thu~n lqi hdn vi chât lliqng nhà èJ dliqc cai thi~n và dô dùng gia dinh
t6t hdn. Nhiêu hQ gia dinh trèJ thành chu sèJ hùu nhà èJ, tài san co güi
tri vê m~t kinh tê' và xà hQi, khi di chuyên. Bên qnh tac dQng kha rô
cua di chuyên d6i vâi cài thi~n diêu ki~n sông và mèJ rQng không gian
sông thi di chuyên cüng t~o ra xu hliâng sàng lQc nhùng ngliài di
chuyên so vâi sô dân cli côn l~i, bèJi vi vi~c di chuyên dôi hai mQt sô
phlidng ti~n: không pMi tât cà nhùng ngliài di chuyên dêu là ngliài rài
hO nQi thành.

Liên quan dê'n di chuyên t~m thài, chung tôi thây râng ngliài dân
TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi ra khai nhà hàng ngày, chi it hdn trong ngày
chu nh~t. Ly do ra khOi nhà rât da d~ng: di làm, di chq, di hQc ho~c di
hQc thêm, thâm b~n bè ho~c ngliài thân, vui chdi giai tri.. .Nhling ly do ra
khai nhà dê di làm là ph6 biê'n nhât, ngay ca chu nh~t, diêu này cho thây
cac ho~t dQng kinh tê' diên ra không ngùng.

Ngliài dân cüng co nh~n xét tich cl1c vê chât lliqng dliàng sa, vai trô
rua canh sat giao thông, chât lliqng phl.;lc Vl.;l cua cac phlidng ti~n giao
thông. Dê phat triên giao thông công cQng, ngliài ta khuyê'n nghi cac bi~n

phap mang Hnh chât dinh lliqng nhli tang sô lliqng cac tr~m dÔ gân khu
vlfC dân cli và da d~ng hoa cac phlidng ti~n giao thông (châng hf;ln ô tô
di~n và tàu di~n ngâm).

Mong mu6n chuyên nhà không tMt ph6 biê'n. Hdn thê' nùa, nhùng
ngliài co y dinh di chuyên chlia biê't diêm dê'n mQt cach chinh xac
chiê'm ty l~ kha cao. D~i bQ pMn nhùng ngliài co y dinh di chuyên lt!a
chQn cac qu~n nQi thành làm diêm dê'n vi èJ dây gân cac cd sèJ dich vl.;l
cd ban. Cac nhà lành d~o vê quy ho~ch dô thi cân lliu tâm dê'n kê't lu~n
này khi phat triên cd sèJ h~ tâng dap ûng nhu câu cua dân cli, dê cac
qu~n ngo~i thành và cac huy~n nông thôn co thê trèJ thành ndi dê'n
dliqc lt!a chQn, diêu này sè giup cho cac qu~n nQi thành giam qua tai
vê dân s6 và don nMn nhùng ngliài di chuyên tù ndi khac dê'n vâi
diêu ki~n tôt nhât.
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Hà NQi: MQt dttàng pho trong thành pho, dttàng pho éJ cAu Giây
trên tI'l,lc Dê La Thành, doan di qua sông Tô Ltch, qu~n câu Giây
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Nhüng thach thûc cùa vi~c tai djnh cu'
cac khu nhà tam èJ TP.HÔ Chf Minh:

•

so sanh giüa cac chu'dng trinh lo-ri
và môt du' an nho

• •

Franck Castiglioni

Ludovic Dewaele

Nguyln Quang Vinh

Gi&i thi~u vê công trinh nghiên CUUl

Công trinh nghiên mu du'qe giâi thi~u éJ dây là kêt qua lao d<,?ng eua
nhom nghiên eûu da ngành, bao gÔm Tru'ang D~i hge baeh khoa liên bang
Lausanne - Vi~n nghiên eûu LASUR (Thl;ly Si), Trung tâm xci Mi hge và
phat triên (Trung tâm nghiên mu Xci h<,?i hge Vi~t Nam, trl;l séJ t~i TP.HÔ
Chi Minh) và mQt t6 ehûe phi ehinh phu Phap (t6 ehûe Câe dô thi trong
thai ky quâ dQ - VeT), chu dl;! ân thi diêm tâi dinh cu' éJ TP.HÔ Chi Minh
nam 2000, dô'i tu'qng phân tich eua eông trlnh nghiên eûu này.

Khung ly thuyêt du'qe s\Ï dl;lng trong nghiên eûu này là phân tich sl;!
v~n hành và tâe dQng eua eâe ehu'dng trlnh tâi dinh cu' lân t~i TP.HÔ Chi

1 Nhorn nghiên cûu gÔrn Jean-Claude Bolay và Sébastien Wust (Vi~n Xii hOi hQc dô thi,
EPF, Lausanne); Franck Castiglioni và Ludovic Dewaele và Vti<1ng Vân Pho Danh (TÔ
chûc Cic dô thj trong thai ky qua dO, Lyon và TP.HÔ Chi Minh); Vân Thi NgQc Lan,
Nguy~n Quang Vinh, Trân Dan TArn và Tdn Thai NgQc Thanh (Trung târn Xii Mi hQc
và Phat triên, TP.HÔ Chi Minh). Cac tac già xin cam <1n tâ't cà nhùng ngtiai dii dong
gop y ki€n cho chti<1ng này.
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Minh, ding nhu cùa m()t dl! an nho v~ tai d~ cu do T6 chûc "Cac dô th~

trong thoi ky qua dQ" thl!C hi~n.

vê phuo'ng phap lu~n, vi~c phân tich duqc thl!C hi~n chù yê'u thông
qua phong vân bancâu truc vâi chinh nhùng nguoi duqc tai d~nh cu,
nhùng nguoi làm công tac xà hQi trong cac t6 chûc qu~n chung d Vi~t

Nam, nhùng nguoi c6 trach nhi~m vê thl!c hi~n chinh sach và ky thu~t

trong cac ho~t dQng tai d~ cu duqc nghiên cûu.

Dê tài và nhùng vân dê bât c~p vê tai d~nh cU d Vi~t Nam là mQt chù
dê d~c bi~t nh~y càm, tuy nhiên công trlnh nghiên cûu này là dip dê trao
d6i, bày to sl! bâ't dÔng quan diêm giùa nhùng nguoi tham gia dê'n tù cac
I1nh vl!c ho~t dQng khac nhau.

Tntâc nhùng dôi hoi câp thiê't vê dô thi Ma, v~ cài thi~n môi tntong
và diêu ki~n s6ng cùa tâng lâp dân nghèo, TP.HÔ Chi Minh dà lên kê'
ho~ch thl!c hi~n nhiêu ho~t dQng tai d~ cu'. Vi dl;l, chUo'ng trinh taï d~
cU qui mô lân d kênh Nhiêu LQc-Th~ Nghè hay dl! an nho d khu dân cu
Binh Trung Dông, qu~n 2.

Trong b6i cành d6, chung tôi quan tâm xem xét và danh gia tac dQng
kinh tê' - xà hQi cùa cac ho~t dQng tai dinh cu. Cl;l tM là xem xét, danh
gia tinh lôgic và cd chê' phat sinh cac ành hUdng kinh tê' - xà hQi vê m~t

chi phi cüng nhu vê lqi ich xà hQi.

Chung tôi không d~nh tiê'n hành phân tich so sanh theo nghïa h~p

giùa cac chuo'ng trinh lân và mQt dl! an nM vê tai d~ cu' dê xac dinh
xem cach làm nào t6t ho'n. Mé)t m~t, vi~c thiê't l~p cac yê'u t6 so sanh giùa
mQt chiê'n d~ch liên quan dê'n 20.000 hQ gia dlnh và mQt dl! an nho chi tai
d~ cu 55 hé) là râ't kh6. M~t khac, vân dê không pMi là khuyê'n khich
cach làm này hay cach làm khac, m~c dù ban dâu khi l~p chudng trinh
tai dinh cu', Td chûc "Cac dô thi trong thoi ky qua dQ" dà Hm cach tranh
nhùng h~u quà xâ'u dà xày ra d cac chiê'n dich lân duqc triên khai truâc
d6 (trl;lc xuâ't nhùng ngu'oi dân s6ng "bâ't hqp phap", ndi d mâi không
thich hqp v~ m~t kinh tê' - xà hQi, nq nân, mua di ban l~i và tai xuâ't hi~n
khu dân cu ô nhiêm).

Nguqc l~i, mQt trong nhùng ml;lc dich cùa nghiên cûu này là ra t~o sl!
hiêu biê't t6t ho'n vê h~u quà kinh tê'-xà hQi này sinh tù chu'o'ng trinh tai
dinh cu', cac yê'u t6làm giàm ho~c gia tâng sl! bâ'p bênh, t~m bq cùa diêu
ki~n s6ng và tlnh tr~ng nhà d cùa dân cu bi di doi, bUQc nguoi dân pMi
c6 phàn ûng tl! v~ M dàm bào hoà nh~p du'qc vào dô thi.

Nghiên cûu này côn dua ra mQt s6 khuyê'n ngh~ nh~m tranh ho~c

giàm thiêu nhùng h~u quà tai h~i nhâ't.
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Tht!c v~y, chung ta së thâ'y ràng hai hinh thûc hii d~ cli này không
thuân tuy là doi l~p nhau. Chung së dong g6p cho nh6m nghiên cûu
nhùng güH dap cho cac tinh huong tai d~ cli, nhÔ' d6 cac dt! an c6 thê
thoat khOi cach tiê'p c~n don di~u v6'i mQt giài phap duy nhâ't.

Trlidc khi trlnh bày kê't quà nghiên cûu Cl.;l tM, co lë dn dê c~p dên
nhùng yê'u to boi cành dê ngliÔ'i dqc dê hiêu hon.

B6i canh và dù li~u kinh té' vi mô

MO' &a nin kinh ti th! tru'ilng

Vi~c ma cÙ'a nên kinh tê' tht trliÔ'ng và mong muon hi~n d~i hoa cua
cac nhà ho~ch d~ chinh sach dân dê'n st! cân thiê't pMi ap dl.;lng cac tiêu
chudn quoc tê' vê nhà a và xây dt!ng.

DÔng thÔ'i, st! phat triên cua h~ th6ng tht trliÔ'ng là nguyên nhân gây
nên hi~n tliÇl'ng dâu cd d~c bi~t ra nét a cac dô tht 16'n, ddy gia dât và gia
nhà lên cao. Do d6, tâng 16'p dân nghèo bt g~t ra ngoài lê vi không c6 du
khà nang tài chinh dap ûng yêu câu cua tht trliÔ'ng.

Dân sli tang nhanh

Ap lt!c vê dân s6 hi~n t~i là râ't 16'n và dt! bao dân s6 dà khâng d~
diêu này. Theo dt! bao cua TcSng Cl.;lC th6ng kê, tù n<'lm 1999 dê'n 2024 dân
s6 së tang thêm 23 tri~u ngliÔ'i. Trong 25 nam, dân s6 së tang tù 77 tri~u

lên 100 tri~u ngliÔ'i. Mûc tang này cao hdn mûc tang a Phap thài ky sau
D~i chiê'n thê' gi6'i lân thû hai.

T~i TP.HÔ Chi Minh, kê't quà diêu tra dân s6 sd bQ do Cl.;lC th6ng kê
khu vt!c tiê'n hành (10/2004) v6'i st! bào trÇl' cua UBNO thành ph6, cho thâ'y
dân so toàn thành ph6 là 6.117.251 ngliÔ'i, trong do co 5.140.4î2 ngitÔ'i 0'
cac qu~n nQi thành (Cubry & Lê Tht Hliong, 2005).

Nê'u chi ap dl.;lng ti l~ tang dân s6 trung binh hàng nam hi~n nay a cac
qu~n nQi thành dê tinh (2,2%), dân s6 nQi thành t~i TP.HÔ Chi Minh së là
5,9 tri~u vào nam 2010 và 7,3 tri~u vào nam 2020. Nhling con so tht!c tê' cMc
cMn së cao hon nhiêu, bai vi tY l~ tang dân so c6 chiêu hli6'ng gia tang,
d6ng thà'i ding d,n tinh dê'n vi~c sap nh~p khu vt!c nông thôn ngo~i thành
vào nQi thành.

Di dân nông thôn - thành tht gia tang do khoàng cach giùa nông thôn
và thành tht ngày càng 16'n.
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Hi~n h1Q'ng di dân nông thôn dang tang lên do nhüng khac bi~t ngày
càng lân giüa nông thôn và thành thi. Hi~n nay éJ Vi~t Nam, dân 56 duQ'c
phân b6 mQt cach t6ng thê là 23% s6ng éJ thành thi, côn 77% s6ng éJ nông
thôn. T6ng Cl.;lC th6ng kê dl! bao tù nay dên nam 2020, së c6 45% cu dân
s6ng éJ thành thi và 55% éJ nông thôn. Trang b6i cành dâ't nuâc nhu v~y,

TP.HÔ Chi Minh chiêm mQt vi tri vô cùng d~c bi~t, béJi vi dây là thành
ph6 lân nhâ't cua cà nudc, thu hti t IUQ'ng dân di cu nhi~u nhâ't tù cac Hnh
cà phia B~c lân phia Nam.

CUQc di~u tra dân 56 nam 2002 cho thâ'y hi~n nay dân 56 TP.HÔ Chi
Minh là 5,5 tri~u nguài. Con 56 này thâ'p hoo thl;1c tê béJi n6 chi Hnh dên
mQt phân râ't nho cu dân s6ng bâ't hQ'p phap. Theo kêt quà di~u tra giùa
ky mâi nhâ't nam 2004, dân 56 thành ph6 da d",t tâi 6,1 tri~u nguài, trong
do 30,1% là dân nh~p cu. Tù 1999 dên 2004, dân 56 tang trung binh
160.000 nguài/nam, trang d6 tang dân 56 tl! nhiên là 1,27% và tang dân
56 "ca h9c" là 2,33%. Theo dl! bao dân 56, dên nam 2010, dân 56 TP.HÔ
Chi Minh së d",t khoàng 7-8 tri~u nguài và dên nam 2020 dân 56 së tang
gâ'p dôi 50 vâi hi~n nay.

N~n kinh tê vdn con tdi 80% là phi chinh th«c

Tinh tr",ng này dân dên 56 nguài co thu nh~p thâ'p chiêm ti l~ cao.
Nam 2002, nguài thuQc di~n nghèo éJ TP.HÔ Chi Minh co thu nh~p thâ'p
han ho~c b~ng 16 U5D/nguài/thang. 56 hQ gia dinh xac dinh theo nguàng
nghèo này chiêm ti l~ 3% (trên cà nuâc, nguàng nghèo duQ'c xac dinh là
10 U5D/nguài/thang)2. Tù nam 2004, nguàng nghèo mâi duQ'c quy dinh
cho giai do~n 2004-2010 là 6 tri~u dÔng/nguài/nam. Vâi nguàng mâi này,
t6ng 56 hQ nghèo éJ TP.HÔ Chi Minh là 60.000 hQ, chiêm 5,27% tÔng 56 hl)
gia dinh cua toàn thành phô'3.

Tmh tr~ng thu nh~p thâ'p càng tdm tr9ng hoo do tinh châ't thuàng
xuyên không Ôn dinh cua cac ngh~ lao dQng phÔ thông, ft tay nghê chuyên
môn, phl.;l thuQc vào mùa vl.;l ho~c phl.;l thuQc vào sl! d~ t hàng không dêu
d~n (lai xe ôm, ban hàng rang, Mo vç, làm thuê). Bàng 1 c6 thê cho thâ'y
rD hoo mûc s6ng cua dân eu TP.HÔ Chi Minh, d~c bi~t là cac nhom nguài

2 Tù 1997 dén 2003, ngu'àng nghèo qui djnh cha TP.H6 Chi Minh nhu' sau: èJ trung tâm
thành ph6, ngu'à'ng nghèo là 3 tri~u d6ng/ngu'ài/nam; èJ ngo~i thành là 2,5 tri~u

d6ng/ngu'ài/nam. Vai nguà'ng này, li l~ phân tram nghèo là: 12,3% t6'ng s6 M nam
1997; 11,8% nam 1998; 9,5% nl'm 1999; 7,8% nam 2000; 5,6% nl'm 2001; 3% nam 2002;
0,15% nam 2003.

3 Ngu6n: Bao cao cùa Uy ban ch6ng d6i nghèo TP.H6 Chi Minh - 2004.
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co mûe s6ng thâp (bang này du'qc l~p theo mûe tiêu thl;! trung binh cua
mQt ngu'ài trong mQt théing, tinh theo d6ng Vi~t Nam).

Bang 1: Cd câu mûe sÔng cua dân cu' TP.HÔ Chi Minh
(mûe tiêu dùng trung binh cùa m!)t ngudi/mQt thâng,

tinh bâng nghin dÔng Vi~t Nam)

LO<:li 2000 2001 2002

Nghèo <238 9,8% <246 9,9% <287 10,2%

T<:lm thè1i 6n dtnh 239-396 16,0% 246-398 15,0% 288-452 15,8%

Trung binh 397-529 21,0% 399-579 21,5% 453-583 20,0%

Trung binh kM 530-696 23,0% 580-769 24,7% 584-831 24,1%

Cao >969 29,3% >1.068 28,9% >1.144 29,9%

Ngu6n: Niên gÎlim thông kê TP.H6 Chi Minh 2002.
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Hinh 1: Phân bo' thu nh~p d TP.HÔ Chi Minh nam 2000

Mûe s6ng dt thâp cùng v&i thu nh~p không dêu anh hu'Ü'ng quyét
dtnh t&i kha nang mua và bao du'àng mQt can nhà hi~n d<;li. Ho'n nùa, oie
gia dinh nghèo không thê tra nq tiên vay ngân hàng d.ê mua nhà trong
thè1i h<;ln nhiêu nam (8-20 nam).
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Nhu câu vê nhà éJ rit 16'n

Linh Vl!c nhà à, nhat là nhà à mang tinh chat xà hQi, là doi tu'Ç)'ng
nghiên cûu cua nhiêu công trlnh mâi dây. D~c diêm cua linh vl!c này là
cân nhiêu nÔ ll!c han nùa trong viêc dâu tu':

- Von M xây dl!ng nhà à mang tinh xà hQi tu 1996 dên 2000 chiêm
0,2-0,3% GDP cua Vi~t Nam, do do chi dap ûng du'Ç)'c 15-20% nhu câu
dà d u'Ç)'C tinh toan.

- Dê bao dam chi phi cho riêng nhu câu nhà à trong giai do~n 2000
2010 sè cân khoang 2% GDP, Wc là gap 10 lân con so hi~n nay.

Cho tâi nay, phân lân nhu câu vê nhà à du'Ç)'c dap ûng qua ho~t dQng
không chinh thûc cua khu vl!c tu' nhân. Diêu nà y d~ t ra nhùng vân dê vê
kiê'm soat so lu'Ç)'ng và chat lu'Ç)'ng nhà à, cung nhu' vê quan 1:9 dat dai và
quan 1:9 xây du'ng, cM dQ thuê và giao thông vân taï.

Hinh 2: M(>t thành phÔ 16'n v6'i 5 tri~u dân

Ho~t dQng trên diên ra trong boi canh Nhà nu'âc Vi~t Nam co kha
nang tài chinh rat h~n chê, nhat là do chê dQ thuê và thu thuê chu'a hoàn
thi~n. Diêu này không co nghîa là Nhà nu'âc không c6 bat cû ho~t dQng
gi trong lînh vl!c nhà à, tuy nhiên ho~t dong ay vân kh6ng dap ûng du'Ç)'c
nhu câ u hi~n nay và trong tu'ang lai. Nêu tiêp tuc d uy tri chinh sach trÇ)'
gitip xây dl!ng nhà nhu' hi~n nay thi Nhà nu'âc sè kh6ng du kha nang chi
tra cho toàn bQ nhu câu.
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Phap lu~t vê cd trn và dit dai trong khuôn khÔ
tai djnh cd

Tinh tr{lng CIl trU cùa ngufli dAn dnh httling tdi vi~c tilp cq.n cac dich
VI! khtic nhau

Dich VI;l dô thi

TInh tr",ng cli tru dliq'c xac dtnh ro trong quy dtnh cùa phap lu~t vê
nai cli tru. MÔi ngliài dêu c6 tên trong hQ khâ'u, ghi ro nai thliàng tni
cùa ngliài d6 trong mQt qu~n. Nai d thvc tê cùa ngliài d6 vào mQt thài
diêm nhâ't dtnh Wang ûng vâi mQt lo",i giâ'y phép cli tru ho~c "KT", KTl
dên KT4 (mûc dQ tiêp c~n dtch Vl;! giam dân tu lo",i 1 dên lo",i 4). Lo",i
giâ'y phép cli tru KT là diêu ki~n cho ngliài dân dliq'c tiêp c~n vâi cac
dtch Vl;! dô tht ca ban: Up d~t ô'ng dân nliâc (tuy nhiên nhùng ngliài sô'ng
"bâ't hq'p phap" vân c6 thê làm dliq'c nhling phâi di dliàng vông thông
qua nhùng ngliài trung gian hq'p phap. Nhùng ngliài này ban l",i quyên
s1Ï dl;!ng dtch Vl;! và tinh gia cao han nhiêu so vâi gia chinh thûc), di~n

lliâi (Wang tv nhli trên), v~ sinh, thu gom rac thai, dtch Vl;! bw di~n, y
tê và trliàng h<?c. Tuy nhiên tinh tr",ng nà y không cûng nhâc và c6 thê
thay dÔi dô'i vâi tung trliàng hq'p dtt nhùng ngliài cli tru bât hq'p phap
c6 kM nang dliq'c hlidng cac dtch Vl;! dô tht ây, song thliàng b~ng cach
tra thêm phl;! phi.

Cûu trq xa hQi

Quy chê cli tru cüng tac dQng dên vi~c hlidng lq'i tu cac chinh sach xa
hQi cùa Vi~t Nam. Chliang trinh cùa chinh phù vê xoa d6i giam nghèo
không coi nhùng ngliài thuQc di~n KT4 là dô'i tliq'ng dliq'c hlidng chinh
sach và chi c6 mQt phân nhùng ngliài thuQc di~n KT3 dliq'c xem xét.
Nguyên nhân là do quy dtnh vê hQ khâ'u coi nhùng ngliài thuQc di~n KT4
là yang lai, do d6 không thê dliq'c hlidng chinh sach trq' giup xa hQi dành
cho nhùng ngliài c6 hQ khâ'u thliàng trU.

Dich VI;l ngân hàng chinh thûc

Cho dù c6 mûc thu nh~p và công vi~c Ôn dtnh nhli thê nào di nùa,
nhling nêu không c6 giây diing ky cli tru hq'p phap, thi ngliài dân cüng bt
ngân hàng chinh thûc tu chô'i giao dtch. Khi cân tiên, nhùng ngliài trong
hoàn canh cli tru bât hq'p phap ho~c t",m tni chi côn cach tim dên nhùng
ngliài cho vay n~ng lai d khu vvc không chinh thûc dê vay vâi lai suât 20
30%/thang.
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Vi?c làm chinh thûc và ô'n dinh

Mûc dQ cu tru hÇ1p phap ding anh hu~ng dê'n vi~c làm trong cd quan
nhà nuélc, b~i vi nguèli ta lu6n dôi Mi c6 hQ khâu thuèlng tru ~ dia phudng
tuyên dl"mg.

Quytn công dân

Diêu ki~n dê trO' thành thành viên cua mQt trong nâm teS chûc xà hQi
(Hé)i liên hi~p phl.;l nù, M~t tr~n TeS qu6c, Doàn thanh niên, Hé)i huu tri)
là phâi c6 hQ khâu thuèlng tru. Tinh trq.ng tq.m tru can tr~ nguèli dân tham
gia vào cac hoq.t dé)ng và mq.ng luéli liên kê't, trong khi d6 tham gia vào
cac teS chûc này c6 thê mang lq.i cho ca nhân mQt vi thè' xà hQi dUÇ1C tât ca
me.>i nguèli công nh~n. cân luu y r~ng dây là mé)t vân dê mà cac teS chûc
quân chung cân xem xét vi he.> phâi bo ra nhiêu công sûc dê kê't nq. p thêm
cac thành viên méli.

Quyén sa hitu nhà dât

Khâ nang c6 quyên s~ hùu dât dai phl.;l thuQC rât nhiêu vào tinh trq.ng
cU tru cua hQ gia dinh. Ci nhùng trang sau, chung t6i së phân tich chi tiê't
thvc tiên cd ban này trong b6i canh phat triên d6 thi ~ Vi~t Nam hi~n nay.

Nê'u cac hQ gia dinh cu tru eSn dinh ~ mé)t dia diêm trong thèli gian 5
nam, thi thông thuèlng dân dân he.> së dUÇ1C hÇ1p phap hoa (nâng dân câp
dQ cua giây phép cu tru KT). Tuy nhiên, vi~c hÇ1p phap hoa ây không
mang tinh h~ th6ng mà côn rât tuy ti~n, không giai quyê't duÇ1c tinh trq.ng
s~ hùu dât. Do v~y chung t6i luu y c6 nhùng truèlng hÇ1p hÇ1p pMp vê
phudng di~n cu tru, song lq.i bât hÇ1p phap vê phudng di~n s~ hùu dât dai.
Diêu này dân téli nhùng r~c r6i liên quan dè'n s6 tiên dên bù trong truèlng
hÇ1p tai dinh cu.

Chê' dé) hé) khâu té).m tru là kê't qua cua h~ th6ng kiêm soat cua Nhà
nuélc d6i véli nguèli dân vê ndi cu tru, thông qua vi~c dang ky véli chinh
quyên s~ té).i khi di chuyên và câp seS hQ khâu ho~c giây phép cu tru.

H~ th6ng này hê't sûc go b6 và rât nhiêu nguèli không thê cung câp
toàn bé) giây tèl cân phâi c6 khi thay deSi ndi ~. Hdn nùa, phân léln nhùng
nguèli di chuyên dè'n thành ph6luc dâu phâi s6ng trong tinh tré).ng bât hÇ1p
phap mé)t thèli gian, c6 thê ng~n ho~c dài. Tmh trq.ng kh6ng dâng ky té).m
tru cua nhùng nguèli thué)c di~n KTl ding xay ra trong truèlng hÇ1p nguèli
d6 thay deSi cM 0' tu qu~n này sang qu~n khac trong cùng mé)t thành ph6
(di dân nQi th!), tûc là mûc dé) thay deSi ndi cu tru it hdn so véli mé)t nguèli
di chuyên hân sang mQt tinh, thành ph6 khac.
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Tmh tr~ng phûc t~p này dèJi Mi pMi c6 nhùng nghiên cûu chuyên
bi~t, dê' giai ma chinh xac nhùng van dê c6 liên quan dên chê d~ quan ly
h~ khâu và nhùng h~u qua muôn màu muôn vé cùa no dÔi v~i dài sÔng
hàng ngày cùa ngu'ài dân. Hi~n tttçtng này l~i càng ra nét hO'n éJ nhùng hQ
nghèo. Hl? không thê' c6 duçtc vi~c làm 6n dinh và chinh thûc trong cac
doanh nghi~p !an ho~c cd quan nhà mtâc. Hl? cüng không co quyên sÙ'
d\"mg dat (tuO'ng dUO'ng v~i giay chûng nh~n séJ hùu nhà dat).

Bang 2: TInh tr~ng ct! trû và kha nang tié'p c~n cac djch v\l

Giâ'y Tinh tr~ng cli tru Tiêp c~n djch VI.:' dô Bao trÇ1 Tiêp c~n h~

phép thj xii h(li th6ng ngân
hàng

KTl Thliong tru hÇ1p DIiÇ1c tiêp c~n djch DIiÇ1c DIiÇ1c tiêp c~n

phap trong thành VI.:' dô thj hlié1ng h~ th6ng ngân
ph6 ; s6ng é1 qu~n bao trÇ1 hàng chinh
dâng ky h(l khâu xii h(li thl1c

KT2 Thliong tru hÇ1p DIiÇ1c tiêp c~n djch DIiÇ1c DIiÇ1c tiêp c~n

phap trong thành VI.:' dô thj hlié1ng h~ th6ng ngân
ph6 ; không s6ng é1 bao trÇ1 hàng chinh
qu~n diing ky h(l xii h(li thl1c
khâu

KT3 T~m tru dài h~n Không dliÇ1c tiêp c~n DIiÇ1c Không dliÇ1c
cac djch VI.:' dô thj hlié1ng tiêp c~n h~

(trù m(lt s6 ngo~i l~, m(lt ph~n th6ng ngân
ho~c tiêp c~n' không bao trÇ1 hàng chinh
chinh thl1c thông qua xii h(li thl1c
trung gian)

KT4 T~m tru ngân h~n Không dliÇ1c tiêp c~n Không c6 Không dliÇ1c
cac djch VI.:' dô thj bao trÇ1 tiêp c~n h~

(tiêp c~n không xà h(li th6ng ngân
chinh thl1c thông qua hàng chinh
trung gian) thl1c

TInh tr'1-ng t'1-m thèli vê ddt dai

C6 quytn sa hùu nhà dât là can cû quylt djllh ph!ll1ng an Mn bù

Nhùng nguài nghèo di cu noi chung không co dù tiên dê' mua dat
dung thù tl,lC (co giay chûng nh~n quyên sÙ' dl,lng dat), do d6 hl? bu~c pMi
sÙ' dl,lng cac phuO'ng thûc bat hçtp phap nhu mua ban không chinhthûc,
lâ'n chiêm dat trÔng.
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Tinh bâ't hQ'p phâp cua tinh tr~ng lâ'n chiê'm dâ't dai dà th1;ic s1;i trO'
thành vâ'n dê nÔi cQm trong qua trinh quy ho~ch l~i dô th!, bao gÔm di
dài và tai dinh cli. Th~t v~y, trong khuôn kh6 quy dinh chinh thûc, chi
nhùng hé? gia dinh c6 giâ'y tà dâ't dai hQ'p l~ m6'i dliQ'c hliàng dên bù (cùng
tùy thuQc tinh tr~ng hQ khâu).

Dâ't dai bâ't hçtp phdp chi dllQ'C quytn hllàng dtn bù vi mât nhà achû không dllQ'C
hllàng Mn bù vt dâ't dai

DOl v6'i cac trliàng hQ'p khac (dâ't dai bâ't hQ'p phâp), ngliài dân chi
dliQ'c hliàng tiên hô trQ' di dài chû không dliQ'c dên bù gia tri ngôi nhà.

Cac khoan dên bù này dliQ'c tinh toan d1;ia trên danh gia châ't lliQ'ng
nhà xây d1;ing. D6i v6'i cac khu nhà t~m, tiên "dên bù di dài", theo cach
g9i cua chinh quyên, hâu nhli chi mang tinh tliQ'ng tntng, không du dê xây
d1;ing nhà m6'i, cùng không du dê mua dâ't hQ'p l~.

Vi d~ nhli à qu~n 2, mQt qu~n dang dô th! hoa râ't nhanh, mQt mét
vuông dâ't hi~n nay dliQ'c ban t6'i 800 USD (dâ't xây d1;ing dà c6 sân cd sO'
h~ tâng). Gia xây d1;ing mQt mét vuông châ't lliQ'ng t6t là khoang 60 USD
và châ't lliQ'ng thliàng là 25 USD. s6 tiên dên bù trung binh cho cac can
nhà 20 m2 là khoang 230 USD, t\.idng dlidng v6'i 11,5 USD/m2 nhà dên bù.

Bang 3 cho thâ'y rêi ràng nhùng ngliài nghèo trong tinh tr~ng dâ't dai
bâ't hQ'p phâp së không thê tai dinh cli dliQ'c v6'i s6 tiên ,dên bù di dài mà
hl? dliQ'C nh~n.

Bàng 3: So sanh mûe d~n bù v6'i gia xây d\fng Ô' qu~n 2,
TP.H~ Chi Minh

Chi phi xây
Mành Mt 40 m 2

Lo~i giâ Gia nâm 2004
dl;i'ng cho 20 m 2 (t6i thiê'u theo

quy djnh)

Gia 1 m2 da c6 h~ t~ng
800 USD4

32.000 USD

(khu tiêu chuâ'n trung blnh) Mt tr6ng

Gia xây dl;i'ng 1 m 2 châ't
60-150 USD 1.200-3.000 USD

lu'<;1ng cao

Gia xây dl;i'ng 1 m2 lo~i
25 USD 500 USD

thu'èmg

Gia d~n bù 1 m 2 cho lo~i
11,5 USD 230 USD

nhà trung blnh

4 Gia nâm 2004 à khu vl,Cc c6 hi~n tltÇlng dh cCI m~nh.
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Gia dên bù trung binh du'qc dê xuâ't không dù dê mua mQt mét vuông
6 khu dâ't dà c6 h<:t tâng, cung không dù mua l<:ti mQt can nhà l0<:ti thu'ong,
chu'a kê gia dâ't.

TÔng h<1p cac kêt qua chfnh

Nhitng yéu tô kfuic bi~t và ttldng d6ng giita chUdng trinh l(jn và dl!
an nho

Dl! tin nho Blnh Trung Dông

• M9t dt! an tai dinh cu' trên khu vu'c r9ng 1 ha dà xây dtfng co s6 h<:t tâng.

• 56 dân liên quan: 55 hQ gia dinh.

• Cho phép chinh quyên qu~n 2 thu h6i 11 ha dâ't dê quy h0<:tch dô thj.

Chwmg trinh 16n Nhiêu LQc-Th! Nghè

• MQt chu'ong trlnh tai dinh cu' lân cùa Nhà nu'âc.

• 56 dân liên quan: 20.000 h9 gia dlnh dang sinh s6ng 6 hai bên bo kênh.

• DQc theo kênh Nhiêu LQc-Thi Nghè.

Hinh 3: Ban dÔ dInh vI
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Minh 4: Binh Trung Dông: tai dinh cu' 55 hQ gia dinh
sÔng bâ't hQ'p phap, rài rac trên 11 ha, t6'i khu vvc di~n tich 1 ha

da xây dvng cd sd h~ tâng

Bàng 4: Gi6'i thi~u chi tiét vê phÙdng thûc triên khai cac dt! an

PhUdngthûc ChUdng trlnh lôn kênh Dt! an nho
Nhiêu LQc-Thj Nghè Binh Trung Dông

Tiêu chuân HQ khâu thuètng tru (KTl C6 nhà éJ khu vt!c giài toa-
dUÇ1c dên bù và KT2), không xét không can cû vào M khâu

cac lo~i khac

Chê' dQ dên Ap dl,mg tnfc tiêp cac qui Tht!c hi~n theo chê dQ
bù djnh cùa phap lu~t Vi~t Nam cùa dja phUdng

Chê dQ bdi Nê'u không c6 quyén sù dl,mg TUdng tif, tuy nhiên
thuètng thi~t Mt thi chi duÇ1c bdi thuètng cac M gia dinh dUÇ1c
h~i cho công trinh da xây d t!ng tham gia mQt cach c6

hi~n c6, dân Mn kh6 khan h~ th6ng vào tiê'n trinh
khi mua can M (không mua tai djnh cu
dUÇ1c ho~c phài vay n~ng lai)

Lo~i nhà éJ np thê cao t~ng Nhà trên Mt phân lô
(4 Mn 6 t~ng)

Gia nhà Tù 3.600 USD 2.140 USD
Mn 9.000 USD

Cho vay Cho vay dê'n 70% gia ban, Cho vay toi da 1.070 USD
không lai suâ't trong 10 nam (50% gia ban), lai suâ't

0,7%/thang trong 8 nam
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v6n D6ng g6p t6i thiéu 30% D6ng g6p t6i thiéu 40%
và c6 thé d6ng g6p
bâng nhân công

Trq giup Ûng h(l ti~n trq câ'p Tàng cu'ong tinh mlng d(lng
xâ h(li (mÔi ngu'oi m(lt suâ't cùa c(lng dÔng thông qua t6

gqO trong 6 thang) chûc cac nh6m tin d~ng -

Không c6 cac bi~n phap tai tiêt ki~m, c6 ph~n dé tqo nên

hoà nh~p v~ kinh te"-xâ h(li cac hoqt d(lng d6i công,
xây dl!ng d(li lao d(lng
t~p thé

Ccl du thé Phûc tqp : thành ph6, Don giân : thành ph6,
chê 5 qu~n và phu'ong tu'clng ûng: qu~n và phu'ong.

râ't ngàn cach vê thé che"
và phûc tqp vê quy trlnh

Cu'àng che" Mqnh më : nâm d trung tâm Don giân : nâm d
thu hÔi Mt thành ph6 ngoqi thành

Quâ trinh Du'qc câ'p giâ'y chûng nh~n Du'qc câ'p giâ'y chûng nh~n

hqp phâp h6a sd hùu và sù d~ng - dâ IOqi sd hùu nhà xây dl!ng ;
trù ngay tù dh nhùng du'qc câ'p hqp dÔng thuê 2
tru'ong hqp bâ't hqp phap nàm,

sau d6 së hqp phap hoa toàn
b(l (tinh phap Iy m~p mo)

Nhùng h~u qua cua vi~c tai djnh cù fJ Nhiêu LQc-Thj Nghè
và Binh Trung Dông

Trên binh di~n nhùng h~u qua vê không gian, xa hQi và kinh tê',
nghiên cûu cho thâ'y r~ng dl! an nh6 Binh Trung Dông It gây anh hu'dng
dê'n cac gia dinh nghèo ho'n chu'o'ng trinh lân vê tai djnh cu' khu Nhiêu
LQc-Th! Nghè. M~c dù chu'o'ng trinh Nhiêu LQc-Thi Nghè dap ûng tham
vçmg cua chinh quyên vê hi~n d~i hoa hinh anh cua thành ph6 (d dây
du'qc hiêu là di thi~n, ph~t huy gia trD, song ca hai tru'àng hqp trên dây
dêu c6 cùng tac dQng và h~u qua liên quan dê'n qua trinh tai djnh cu'.

Trong chutlng trinh Nhiêu Lqc-Thi Nghè

Tiêu chuâ'n dl1qc Mn bù rit hqn cht 30% bi loqi trll

Chung tôi xin nêu hai tiêu chuân khiê'n cho mQt ph~n ba s6 hQ gia dinh
da bi lo~i khôi chu'o'ng trinh tai djnh cu'. Tiêu chuân thû nhat lo~i trù toàn
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lx? nhùng ngtiÔ'i thUQC di~n t~m tn1, tac là toàn bQ cac hQ gia dinh chi c6
giây phép cti tnî KT3 và KT4, cac gia dinh không dang ky hQ khâu và nhùng
ngttÔ'i thuê nhà. Không kê trtiÔ'ng h<;1p thuê nhà, ti l~ cac hQ này chié'm 30%
t6ng s6 cua khu vlf.c dlf. an. M~c dù cac gia dinh này c6 quyên dti<;1c bÔi
thtiàng do bi mât nhà, song s6 tiên Mi thtiàng chi mang tinh tti<;1ng tntng
né'u so vâi gia ca thlf.c té' trên thi tntÔ'ng, không du dê mua nhà cua Nhà
ntiâc, ding châng du dê xây nhà, cho dù là nhà không kiên c6, càng không
du dê mua dât sd hùu mQt cach h<;1p phâp. D6i vâi cac gia dinh này, tai dinh
cti r6t cUQc l~i dân tâi vi~c mât nhà cùa, dât dai, và thtiÔ'ng là mât ca vi~c

làm géin vâi mQt m~ng ltiâi xa hQi mang tinh dia phtio'ng hoa rât cao.

Tiêu chuân thû hai là llf.a chQn dti<;1c d~t ra cho cac gia dinh con l~i,

nhùng ngtiÔ'i c6 hQ khâu thtiÔ'ng tnî lo~i KIl và KT2. Hai phtio'ng an dê
chQn nhti sau: tlf. fun chô d mâi sau khi da nh~n khoan dên bù mât nhà,
mât dât Mng tiên m~t, ho~c châp nMn tai dinh cti theo ké' ho~ch cua dlf.
an. Trong trtiÔ'ng h<;1p thû hai, gia mua can nhà mâi së dti<;1c giam xu6ng
cho Mng vâi s6 tiên dên bù.

Tuy nhiên, nhùng ngttài dân du tiêu chuân (KT1 và KT2) vân không tranh
dti<;1c ành htièJng rua vi~c tâi dinh eu. HQ d vào thé' méic k~t do chi phi khac
cho nhà mâi tâng cao, trong khi thu nh~p bi giàm sut vi phài di chuyên chô d.

Chi phi nhà atang cao

Chi phi cho sinh ho~t (ntiâc, di~n, thu gom rac thài, bao dtiàng khu
vlf.c công cQng) và ganh n~ng n<;1 nân (tra n<;1 cho Nhà ntiâc, dôi khi phài
tra n<;1 vay ngoài vâi lai suât cao vi s6 tiên dên bù không du dê trang trai)
g6p phân làm tang chi phi nhà d. Ph~n chi phi nhà d trong thu nh~p gia
dinh tang tù 4% lên 22% sau khi tai dinh cti theo ké' ho~ch.

Giàm thu nhQp (/iên quan dén 30% hq gia dinh)

Dây là Mu qua trlf.c tié'p cua lo~i nhà d không thich h<;1p (nhà cao tâng
là mQt rào can vê m~t kinh té' và xa hQi) cho cac công vi~c mang tinh nghê
nghi~p (Xtidng san xuât, buôn ban nho gân nhà); tinh tr~ng ph6 bié'n là
không c6 chÔ dê xe d~p, xe may ho~c quan hàng htu dQng, mât cac m6i
quan M cQng dÔng giup ngtiÔ'i dân Hm vi~c làm, nhât là vi~c làm trong
lInh vlf.c phi chinh thûc, và ph6 bié'n ho'n nùa là mât cac m~ng ltiâi liên
ké't ttio'ng tr<;1, và thtiÔ'ng phài di l~i nhiêu ho'n. Giam thu nMp cüng là mQt
nguyên nhân gây n<;1 nân, song song vâi m6n n<;1 do tai dinh cti.

Nam 2005, trên ph~m vi toàn thành ph6, s6 hQ gia dlnh thuQc di~n

KIl và KT2 da llf.a chQn phtio'ng thûc tlf. tai dinh cti, chié'm ho'n ho~c Mng
50% t6ng s6 hQ gia dinh bi di dÔ'i. Xu htiâng này cho thây cac chié'n dich
lân vê tai dinh cti là h<;1p vâi long dân.
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Trang dt! an nhà

Chting tôi nh~n thâ'y nhùng anh huàng mang Hnh châ't lo~i trù l~n

nhau là ft hO'n vi cac 19 do sau dây:

- Toàn bç dân ru trong vùng bi giâi toa du<;1c tai dinh cu và du<;1c
huàng cac phuO'ng thûc tai dtnh cu.

- Khu tai dinh cu n~m gân no'i bi giai toa. Vi~c di dài du<;1c giâi h~n
v~ m~t không gian, do d6 nguài dân vân giù dU<;1c cac m6i liên h~

sEn c6 truâc khi tai dinh cu.

- Lo~i hinh nhà à du<;1c h,ta chQn là "nhà li~n k~", cho phép dap ûng
nhiêu chûc nang khac nhau khi sà d~ng dâ't. HO'n nùa, manh dât à
du<;1c giao vùa là can Mn và t6i thiêu, dÔng thài l~i v~n c6 thê pMt
triên du<;1c b~ng cach ho~c là kéo dài thêm, ho~c xây thêm tâng, tuy
theo nhu câu và kha nang tài chînh cua cac M gia dinh.

- Cach slip xé'p khu ph6 và vi~c cac gia dinh dêu queri bié't nhau truâc
khi tai dtnh cu da t~o thu~n l<;1i cho vi~c duy tri m6i"quan M xa Mi
và gia dinh gân gui.

Trên binh di~n kinh té', vi~c tai dinh ru t~i cM cung nhulo~i hinh nhà
à (nhà à da chûc nang, c6 m~ t duàng) duàng nhu t~o thu~n l<;1i cho vi~c

duy tri ho~c khôi ph~c cac ho~t dçng kinh té' cua mQi thành viên gia dinh.
Ho~c là hQ së tié'p t~c nhùng ho~t dçng trl1âc dây, m~c dù c6 thay d6i
(chuyên tù nông nghi~p sang trÔng rau ho~c trÔng hoa, cây dnh), ho~c là
vi~c tai dinh cu mà ra cho h9 co' Mi mâi: mà càa hàng buôn ban nho ngay
qinh nhà, xuàng san xuâ't nho vùa dva vào m~ng luâi khach hàng sEn c6
tù trl1âc, vùa dva vào khach hàng à dia diêm mâi nhà co rn~t duàng.

Cân ll1u 9r~ng phân lân cac ho~t dçng kinh té' cua nhùng nguài tai dinh
cu là phi chînh thûc, do do công vi~c không 6n dinh và ti~n thù lao thâ'p.

Tuy nhiên, cung nhu trong khuôn kh6 cac chuO'ng trinh tai dinh rulân,
nhùng nguài thuçc di~n tai dinh cu à Binh Trung Dông pMi dUO'ng dâu
vâi vi~c gia tang cac chi phi vê nhà à. Thvc v~y, c6 hai khoan chi tiêu gia
dinh da tang cao sau khi tai dinh cu. Mçt m~t, d6 là chi phi thuê muân mà
ltic dâu hâu nhu không co, bao gÔm tiên thuê quy~n sà d~ng dâ't cua manh
dâ't do, nu6'c dùng pMi qua dÔng h6 chînh thûc, ngay trong d trl1àng h<;1p
dùng xen kë d nuâc gié'ng, tra l~ phi thu gom rac tMi. Chi duy nhât ti~n

di~n mà tâ't d nhùng gia dinh tùng c6 du<;1c b~ng cach không chînh thûc
thi co giam di, bài lë sau khi tai dtnh cu h9 da c6 thê mlic công to' chînh
thûc, không pMi mua l~i di~n qua trung gian nhu trl1âc dây.

M~t khac, khoan chi tiêu pMt sinh thû hai là ganh n~ng n<;1 nân liên
tié'p trong qua trinh taidinh ru. Trl16'c hé't, d6 là mon n<;1 qui tin d~ng nhà
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d, trong do 50% là vay ngoài (ti l~ lai suât gân 20%/thang) dê' co tiên n(lp
tniâc 40% theo yêu câu và dê' dâu tu' xây dt!ng nhà mâi vâi khoan tiên
vu'o't qua mûe trân du'qc vay.

D6i vâi nhùng ngu'à'i nghèo nhât, chi phi vê nhà d co thê chiê'm tâi
50% t6ng thu nh~p cua gia dinh. Diêu dang noi là cac khoan thu nh~p do
không thu'à'ng xuyên v~ không 6n dtM, ngu'qc lai vâi gânh n~ng nq nân.
Diéu này dan dê'n vi~c cac gia dlnh co thé' không du kha nang nç,p tién
trong thà'i ky không co vi~c làm (tru'à'ng hqp cua thq xây hoac ngu'à'i buôn
ban trong mùa mu'a).

ffinh 5: Ki€u IOé;li nhà du'Q'c dê xuât trong khuôn khÔ dt! an Binh Trung Dông

'-- Nhà liên kê ho~c nhà bi~t I~p _

ffinh 6: Ki€u nhà mau Ü' dt! an tai d!nh cu' Binh Trung Dông
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Hinh 7: TÔng thé dt! an tai djnh cli Binh Trung Dông

H?u qua tiêu cl!c thây rD il ca hai tmà'ng hçfp dà nghiên cûu

Tînh canh nÇl nAn, th{J.m chi nÇl nân chang chfit

Su' "hâp dân" cua ngôi nhà m&i khien cho cac hQ gia dlnh co dm cy'

càng lâ u càng tot v&i hoàn canh kinh te không 6n djnh. Dai vôi cac gia

dinh tai djnh cu', du'Çfc vào à trong ngôi nhà dap ûng cac tiêu chuéÎn hi~n

dé.li, cho dù n6 thu'àng không phù hÇfP vôi loi song quen thuQc cua hQ, là

mQt thay d6i cci ban vê diêu ki~n song, hQ cam thây dé chtu hein tru'ôc

nhiêu. Theo khia Cé.lnh này, tai dtnh cu' du'ÇfC coi là mQt IÇfi içh bâ't ngà, hûa

h~n mQt cUQc song môi tot d~p hein.

Do do, m~c dù ngu'ài dân nêu ra hàng l0é.lt nhùng diêu phiên phûc và
b6 bUQc, song phân lôn trong sa hQ vân muon bâng moi gia giù lé.li nhà

m&i cua minh M sU' dl"mg, th~m chi neu dn ho së khéo léo giâu di nhùng

h~u qua vé kinh te. Hi~n tu'Çfng này noi chung du'ÇfC biè'u hi~n qua vi~c

hinh thành m6n nÇf b6 sung thêm vào mon nÇf tù tru'ôc do vi~c tai djnh cu'

gây ra, tru'âc nhùng nhu d.u tài chinh m&i và vi~c mât thu nh~p do tâi

djnh cu'. Tinh canh nÇf nân này càng trâm trQng thêm bÜ'i thy'c te hQ pMi
di vay ngoài vôi lai suât cao.

Cac gia dinh chi ban lé.li tài san này khi không con h!a chon nào khac

và chi khi dà het cach giài quyet, kè' ca vi~c di vay nang lài.
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Hiçn tl/{lng mua di ban ll!i

D6i vâi nhùng hç gia dinh d6, ban l~i nhà là giai phâ.p duy nhât dê
giai quyêt nq nân, nhât là nq nhùng ngu'ài cho vay n~ng liii. Ban nhà giup
h9 tra du'qc nq.

Tuy nhiên, cac diêu ki~n ban l~i nhà không co lqi cho ngu'ài ban. Do
phài ban gâp và ban lén lut trong diêu ki~n bât hqp phâ.p nên h9 chi ban
du'qc vâi gia thâp (gia du'qc nêu thâp hem gia th~ tru'àng 40-50%).

Trong phân lân cac tru'àng hqp, cac chu'emg trinh tai d~nh cu' phài du'a
ra cac diêu ki~n ho~c t6i thiêu cüng phài xac d~ khung phâ.p ly cho
nhùng phu'emg thûc ban l~i nhà. Ci dt.! an kênh Nhiêu LQc-Thi Nghè, ngu'ài
ta qui d~nh dm ban l~i nhà tru'âc khi tra hêt cac khoan hqp d6ng vay cùa
Nhà nu'âc vâi giai do~n an toàn là ba nâm. Tru'àng hqp dt.! an Binh Trung
Dông co hdi khac mçt chut vê hinh thûc. Ngu'ài dân không du'qc phép ban
l~i dât, Mi vi dây là dât thuê rua chinh quyên qu~n. H9 chi c6 tM nhu'qng
l~i công trinh xây dt.!ng trên dât chû tuy~t d6i không ban l~i dât. Tht!c tê
cho thây cac V1;1 mua di ban l~i nhà dât không chinh thûc du'qc tht!c hi~n

trên cd sé1 chuyên giao cho ngu'ài mua ban hqp d6ng thuê dât và giây phép
xây dt!ng nhà é1. Nhùng ngu'ài dâu cd nhà dât co kha nâng hqp phâ.p hoa
tinh tr~ng dât dai cùa h9. Nhu' v~y, é1 hai tru'àng hqp noi trên, m~c dù co
nhùng diêu ki~n h~n chê vi~c mua di ban l~i nhà dât, song hi~n tu'qng này
vân xay ra mçt cach không chinh thûc, xuât phat tù chinh nhùng qui d~
do cac chu'emg trinh tai dinh cu' d~t ra. Diêu này gây h~u qua cho nhùng
ngu'ài ban l~i nhà dâ't, d6 là h9 b~ thua thi~t rât nhiêu trong giao d~ch vi
vi~c ban l~i chi du'qc tiên hành du'âi d~ng không chinh thûc.

Diêu thu v~ eân ghi nh~n là é1 Binh Trung Dông, ly do thuc dây ngu'ài
ta ban l~i nhà dâ't vùa là dê thoat canh nq nân, vùa là thu du'qc lài lân
bé1i é1 khu vt!c do c6 hi~n tu'qng dâu cd dât dai rât m~nh sau khi co qui
ho~ch và phat triên dô th~. Trên tht!c tê, m~c dù gia ban l~i thâp hem gia
th~ tru'àng nhttng tiên lài chênh l~ch vân rât dang kê.

vê chu'emg trinh tai d~nh cu' lân trên kênh Nhiêu Lçc-Th~ Nghè, 4 nâm
sau khi chiên d~ch kêt thuc, ti l~ ban l~i lên tâi 70% và cao hem nùa.

vê dt! an nhû Binh Trung Dông, 3 nâm sau khi chiên d~ch kêt thuc, ti
l~ ban l~i khoang gân 50%.

Cac gia dinh mua l~i nhà dât không phài là nhùng d6i tu'Ç1ng ban dâu
mà cac bi~n phap tai d~ cu' nMm tâi, nay h9 l~i du'qc hu'é1ng quy~n lqi tai
d~ cu'. Tht!c v~y, é1 hai tru'àng hçtp nêu trên, nhùng nÔ lt!c cùa chinh quyên
d~ phu'emg, dù thông qua tin d1;1ng vâi liii suât thâp hay giao quyên stl d1;111g
dât, dêu b~ sai l~ch theo hu'âng c6 lqi cho nhùng ngu'ài không phài là m1;1c
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Fanny Quertamp, 2004

Dl1àng giao thông và phân IOl;li eJô thl à Vi~t Nam nam 1999
[Trfch lù Quertamp Fanny, 2004, Dân 56 dô Ihl à Vi{ll Nam: d!nh nghïa, phân b6 và bién dQng lù
1979 dén 1999. Xù Iy Ih6ng kê và bàn do cùa long dieu Ira dân 56 nàm 1999. Hà NQi: Vi$n 8ào
t<;1O chuyên ngành dô th!, 65 tL]
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Ành Spot, 9/1999

Ành Hà NQi ChlJp tù V~ tinh

Nam 1999, nQi thl Hà NQi co 1,5 tri$u dân (nam 2006 khoàng 1,9 tri$u). à trung tâm thành ph6
ta thâ"y m$t dQ xây dl,lng râ"t cao; nhà èl nông thôn vùng ngoé;li ô t$p hQP theo thôn xom, dién
hinh cha dong bâng sông Hong; phal trién xây dl,lng doc theo cac con duàng di Hà Tây, èl phia
dông nam; tà ngé;ln sông Hong van mang d~c tfnh nông thôn nhung së nhanh chang dUQc chia
lô; dê diéu ché;ly doc theo sông và làm hi$n r6 cac khu dân cu èl vùng co thé bl ng$p nâm giua
dê và sông.
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Ành TP.H6 ChI Minh chl,lp tù v~ tinh

Ành Spot, 2/1999

Nam 1999, nôi thl TP.Ho Chi Minh co 4,2 triêu dân (nam 2006 khoàng 5,5 triêu). Ta co th~nh$n

thay m$t dÔ xây dl,lng rat cao té;li môt s6 khu trung tâm, nhat là èl ChQ Lon, phia dông namthành
ph6 (d~c biêt té;li qu$n 5); èl ngoé;li Ô, nhà dân nam phân tan. Ndi sinh s6ng dl1Qc mèl rông té;li cac
cl/a sông doc sông Sài Gàn; bên trong gioi hé;ln hành chinh cùa TP.Ho Chi Minh van càn nhüng
vùng nông thôn rông Ion. Viêc xây dl,ing dl1Qc kéo dài doc theo cac con dl1èlng, nhâ't là theo
hl1élng dông bik vé phia Biên Hàa (tinh Dong Nai, nam bên kia sông Dong Nai) cha thâ'y sap téli
cac công trinh xây dl,lng së tiép tl)C cha Idi t$n trung lâm thành ph6 và quy hOé;lCh thành ph6 trong
tl1dng lai can linh dén cac tlnh lân c$n.



PhI,! bàn IV

Patrick Gubry, 7/2003

Kiéu xây dVng, dUQc gQi là nhà lién ké ho~c nhà 6ng, dién hinh cùa khu trung tâm thành ph6, cà
à Hà Nôi (ành trên, khu 36 ph6 phuong, qu~n Hoàn Kiem, ta co thé nh~n ra hô Hoàn Kiem IICh
sù và nhùng tàa thap moi phia chân troi) cüng nhu à TP.Hô Chi Minh (ành duoi, duong mông Ba
Thang Hai, qu~n 10).

Patrick Gubry, 4/2003
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Patrick Gubry, 11/2002

Cac khu ~p thé (KTI) duQc xây tru6c thaï ky Dôi m6i. Ành trên: môt nhà t$p thé à qu$n Haî Bà
Trung, Hà NÔL C6 thé nh$n thâ'y ràng, Nguai dân tim kiém không gian song toi da bàng cach sâp
xép lé;li ban công, môt hi~n tUQng rat phô bién. Ành du6i: khu ~p thé Gîàng Va, qu$n Ba Dinh, Hà
NÔi, dUQc xây nam 1985. M~t ngoài cac khu nhà này - trach nhi~m duy tu thuôc vé ~p thé - thuang
rat xu6ng cap, trang khi d6 bên trang cac can hô dôi khi lé;li kM sang trQng, tùy theo khà nang tài
chfnh cùa chù hÔ.

Emmanuel Cerise, 6/2004



PhI,! bàn VI

Patrick Gubry, 10/2004

Nuélc là môt yéu ta co sa cùa phong cành Vi$t Nam, ké cà a dô th,. Bùc ành trên dUQG chl,lp à
My Tho cha thay day nhà sàn sO sài trên nhanh sông Mê Kông ton t<;li dong thai véli nhüng ngôi
nhà hi$n d<;li dang sau, và mOt hO<;lt dOng kinh té da d<;lng. Nhüng ngôi nhà sàn trên sông cha
phép song ngay c<;lnh trung tâm thành pho mà không cân co quyén sd hüu da\. Ngay cà nhüng
chiéc thuyén tam bàn (ành dUéli, trên sông Huong d Hué) cüng là môt noi sinh song t<;lm bQ trong
dô thl khi chûng dUQc nec d~u.

Myriam de Loenzien, 8/2005
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VeT Viêt-nam, 1/2005

Dl,! an thi diém tai d!nh Ct!, phudng 11, qu~n 6, kênh Tân Hoa·Là Gam tqi TP.Hô Chi Minh (anh
trên). Ành chVP tù bd bac con kênh: tù nhà à ca nhân, bat hQP phàp và co hqi cho sùc khàe, dén
nhà à t$p thé, hQp phàp, gan voi moi d!ch vv dô thl.Ành duoi: khù vvc Thl Nghè, qu$n Binh
Th<;!nh, TP.H6 Chi Minh, anh chVp tù bd nam à qu$n 1 sau khi di dân và pha hùy khu nhà tqm.

Patrick Gubry, 11/2004
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Patrick Gubry, 3/2003

Giai h~n hành chinh cua cac thành ph6 èJ Vi$t Nam van bao gom cà cac vùng nông thôn. 86
cüng là truàng hQP cua Hà NOi và TP.Hô Chi Minh. Ânh trên: mot trang tr~i t~i làng Lé Phap,
hUY$n 8ông Anh, trên tà ng~n sông Hong; ành duéJi: mot nguài lai dé ngang trên sông 86ng Nai
èJ qu$n 9, moi dUQc xep vào "qu$n noi thl". Cân tînh den cac dG li$u cd bàn này khi danh gia sl,l
tàng truèJng dân 50 èJ dô thl.

Patrick Gubry, 4/2003
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Patrick Gubry, 10/2005

Môt vài nét d~c thù cùa dô th! Vi~t Nam. Ành lrên, duèlng dây di~n treo Id lùng lrên pho Bào
Khanh, qu~n Hoàn Kiém, Hà NÔi; chiéc loa ph6ng thanh dUQc dùng dé ph6 bién thông tin cùa
thành pho. Ành duoi. cành ng$p Il)tt<;li qu$n 11 TP.Hô Chi Minh; khi triéu cuèlng két hQP voi mua
Ion, nuoc nIt kh6 thoat gây ng$p Il)ttrong nhiéu gièl 0 cac pho.

Patrick Gubry, 10/2003



Phl,J bàn X

Thu gom rac và thoat nuoc thài là van dé chinh mà cac thành pho Ion phài doi m~t. Ành trên,
duàng Nguyén Trai, Hà NOi. Ành dudi, r<;lch Ben Nghé à hQP luu cùa sông Sài Gàn, ngan cach
qu~n 1 và qu~n 4 TP.Hô Chi Minh (phia trudc: Bào tàng Hô Chf Minh, nguyên là tn,! so Công ty
v~n tài bién), co thé dUQc coi là mot cai cong 10 thiên; nuoc thài 0 dây thoat ch~m den nô! bl bién
dây nguQc l<;li khi thùy triéu lên; nhung mot s6 nguài van den tam...

Myriam de Loenzien, 4/2004
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Patrick Gubry, 10/2004 Patrick Gubry, 7/2003

Chiém dl,mg không gian công cÔng dé phl,lc Vl,J haçt dÔng tl/ là môt d~c trvng cùa cac thành pho
Idn, vi dl,J nhl/ èJ Hà NÔi, cha dù dé làm Mi trông giû xe may trên via hè (ành trên, bên trai, pho
Câu Go. qu$n Haàn Kiém), buôn ban nhà (ành trên, bên phài, pho Hàng 8àa, qu$n Haàn Kiém)
hay cac haçt dông thù công (ành dl/di, dl/àng Lê Duan, qu$n 80ng 8a, môt ngl/ài thQ môc sàn
xuâ't bàn ghé ngay giùa dl/àng ray cùa tuyén dl/àng sât tù Hà Nôi di phia Nam).

Myriam de Loenzien, 3/2005



Phl,l bàn XII

Yann Maublanc, Vî$n 8ào té;lo chuyên ngành dô th! (IMV), 10/2004

Phl1dng ti~n giao thông à dô thl chù yéu là xe may. "Làm thé nào qua dl1àng dl1Qc bây già?" (anh
trên, ph6 Hoàng Hoa Tham, qu$n Ba Dinh, Hà N(>i). Nhûng ngl1ài lai xe ôm dl1éli chân câu Long
Biên (anh dl1éli, qu$n Hoàn Kiém, Hà N(>i).

Charlotte Rosier, Vi$n 8ào té;lo chuyên ngành dô th! (IMV), 2003



PhI) bàn XIII

Yann Maublanc, Vi~n Dào ~o chuyên ngành dô thl (IMV), 6/2005

Phl1dng ti$n giao thông công cong, trl10c dây dà co nhl1ng roi hâu nhl1 bien mâ'!, nay l<;li co
bl10c khài dâu moi, d~c bi$t voi Slj hQP tac cùa Phap, voi phân dl1àng dành rieng cha xe buyt
(ành trên, qu~n Câu Giay, Hà NOi: ành dl1oi, d<;li 10 Lê LQi, qu~n 1, TP.Ho Chf Minh). Cac
tuyen xe buyt này hO<;lt dong rat thành công do gia rè.

Patrick Gubry, 10/2001



Phl.J bàn XIV

Charlotte Rosier, Vi$n Dào t~o chuyên ngành dô th! (IMV), 2003

Nhùng khu ngo<;li ô gân trung tâm nhâï là noi phéH trien xây di,lng m<;lnh nhat de dap ung tlnh
tr<;ln~ gia tang dân 56 gân dây cùa thành ph6. Tlnh hinh này së càn tiep tl,JC trang nhiéu th~p ky
tâi. Anh trên, công trinh xây dl,lng cùa công ty Vinaconex 2 t<;li qu$n Cau Giay, Hà NOL Ành duâi,
công truàng dl,l an thi diem tai d!nh cul<;li phuàng 11, qu$n 6, kênh Tân Hoa-Là G6m, TP.Hô Chi
Minh.

VeT Vi$t Nam, 10/2004



Patrick Gubry, 11/2002

Hà Nôi, Qu$n Thanh Xuân:
Nhà chia lô.

Patrick Gubry, 4/2005

Phl,l bàn xv
Ba chl1dng trlnh xây dt!ng hi~n c1~i

Hà Nôi, Huy~n Thanh Tri:
Nhà chung cll.

Patrick Gubry, 11/2002

TP.Hô Chf Minh, Khu dô thl
môi Phû My Hllng, dV an
"Nam Sài Gàn", qu~n 7: day
nhà cao tâng da xây và day
nhà chia lô bât dâu dllQC
xây dvng.



Phl,l bàn XVI

VeT Vi$t Nam, 2/2005

TPHô Chi Minh: Bên lrang cac can hO lai dlnh cu, dlj an thi diem lai dlnh cu, phuèlng 11, qu~n
6, kênh Tân Héa-Là Garn. Ânh trên, can hO dang lrang giai do~n hoàn thi$n; ành dUéli, can hO
da co nguèli d. Gac lùng là phèng ngù và co thang dé trèo lên.

VeT Vi$t Nam, 2/2005
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tiêu ban dâu cua Cele giao dich dâ thvc hi~n. Trong khuôn kh6 chliang trinh
Nhiêu LQc-Thi Nghè, trung blnh gia ban lé;li cac din hQ chi bâng 1/3 50 vâi
gia thi tntàng. Diêu này càng tdm tr9ng han khi h~ th6ng tin d1;1ng nhà éJ
không Hii suât dâ dli<;1c dlia vào hOé;lt dQng ph1;1C V1;1 nhùng nglièfi tai dinh cli.

à tntàng hçfp Blnh Trung Dông, lâi suât liu dâi dli<;1c di kèm vâi gia thuê
dât dt thâp: vâi 2 USD/thang tiên thuê quyên sU' d1;1ng dât, nglièfi dân co
thê tra n<;1 56 tiên 240 USD trong 10 nam, trong khi do nam 2001 éJ khu vvc
này, cac mành dât dâ thuê dli<;1c dinh gia dao dQng tù 6.700 de'n 13.500 USD.

D6i vâi dân nghèo, tntèfng h<;1p t6t nhât là h9 dli<;1c hliéJng phân nào
l<;1i ich tù cac chliang trlnh tai dinh cli (trlièfng h<;1p Blnh Trung Dông), ho~c
trlièfng h<;1p xâu nhât là h9 lé;li rai vào tlnh dnh côn té;lm b<;1 và xu6ng câp
han nùa 50 vâi trliâc luc tai dinh cli.

Où sao, nhùng nglièfi mua lé;li nhà dât dâ gÏéin tie'p dli<;1c hliéJng nhùng
bi~n phap mang lé;li l<;1i ich cho nhùng nglièfi co hoàn dnh kM khan nhât.
NÔ Ivc cua Nhà nliâc vê m~t v~t chât, C1;1 thê éJ dây là lâi suât thâp ho~c

gia dât rât mêm, do v~y không de'n dli<;1c vâi d6i tli<;1ng dli<;1c hliâng tâi
ban dâu.

Tai xuâ't hi~n cac khu nhà t~m

Nhiêu Lqc-Thi Nghè: ban ltJ.i nJùl dâ't, trli ltJ.i tinh trtJ.ng blit hl/p phdp
và kinh ti blip bênh

Co sv khac nhau dang kê là éJ chliang trlnh Nhiêu LQc-Thi Nghè, tiên
ban l~i nhà dât chu ye'u dùng dê trang trai nhùng mon n<;1 chông chât
trong qua trlnh tai dinh cli. MQt m~t là n<;1 do h<;1p d6ng vay cua Nhà nliâc
trong khuôn kh6 tai dinh cli, thêm vào do là nhùng khoan vay n~ng lâi
cua tli nhân dê d6i pM v6'i cac chi phi phat sinh thêm ho~c dê bù déip cac
khoan thu nh~p dâ bi mât. Sau khi giài quye't xong n<;1 nân, nhùng nguèfi
ban lé;li nhà dât không côn du v6n dê mua mQt manh dât ho~c can nhà dù
là bé han. Noi chung h9 së l~i xây dvng mQt cM éJ t~m b<;1, xiêu v~o và
bât h<;1p phap Ci ven thành ph6 vi éJ do vân côn nhùng manh dât lân chie'm
dli<;1c. Khi do h9 lé;li vâp phài nhùng kho khan vê vi~c làm khi s6ng éJ khu
ven dô kém sôi dQng han ho~c nhùng kho khan do phai di làm xa han.

Nhin tù goc dQ hQ khâ'u và dât éJ, mQt lân nùa h9 l~i rai vào tlnh tré;lng
ben h<;1p phap. à mQt mûc dQ nào do, h9 lé;li tréJ vê vâi hoàn canh trliâc

dây, th~m chi côn bi dat han vi éJ xa trung tâm thành ph6 và mât di nhùng
quan h~ xâ hQi gân hO v6n co thê giup h9 co dli<;1c thu nh~p.
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Binh Trung Dông: tri'J I{li tinh tr{lng bat hqp pJuip nhltng kinh tl không
bap bênh nhu trang dl! ân IBn v~ tâi djnh clt

à Binh Trung Dông, da 56 cac tnià'ng hqp ban l<;li nhà dat không nhùng
dù thanh toan n9' nân sau khi tai dtnh cu, mà càn dù mua du'9'c mành dat
khac và xây l<;li nhà. M?c dù nhà mÔ'i du'9'c xây d1,1'ng trên dat mua l<;li theo
kiêu bat h9'P phap, nhu'ng n6i chung co ti~n nghi t6t hO'n nhiêu 50 vÔ'i tinh
dnh ban dâu và éi no'i tai dtnh cu' (tiên là'i chênh l~ch c6 thê lên tÔ'i 3.350
USD). CM éi mÔ'i thu'à'ng nam gân khu tai dtnh cu', không cach bi~t và xa
1<;l, do d6 ngu'à'i dân không phài thich nghi 1<;li. Nhu' v~y, mua nhà mÔ'i éi gân
sau khi ban l':li nhà dà't tai dtnh cu dà không gây ra nhùng tac dQng tiêu c1,1'c
gi6ng nhu' éi tru'à'ng h9'P noi trên (nhu' mat cac m6i quan h~, éi xa trung tâm),
và nhùng ngu'à'i ban lai nhà không bi mat vi~c làm hay mat ngu6n thu nh?p.

Hinh 8: Cac 10é;li nhà té;lm
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M~c dù nhùng ngu'ài ban lai nhà dât éJ Blnh Trung 86ng không quay
trO' l,;ü tlnh cành kinh té' bâp bênh nhu' tru'âc dây hay tMm chi tlnh tr~ng

trâm tr9ng nhu' da xày ra d6i vâi nhùng ngu'ài ban l~i nhà dât à' kênh
Nhiêu LQc-Tht Nghè, nhu'ng h9 l~i quay trc)" l~i tlnh tr~ng hoàn toàn bât
hqp phap vê he? khâu và dât 0'. Chinh quyên dta phu'o'ng nhin nh~n dây
không phâi là thành công, béJi vi chinh quyên l~i tié'p t\,lc phâi du'ang dâu
vâi hi~n tr~ng dô tht hoa không thê kiêm soa t n6i, vu'qt ra khûi quy ho~ch.

à cà hai tru'àng hqp, d6i vâi phân lân ngu'ài tai dinh cu', qua trlnh tai
dtnh cu' rut C\,lC là quay trO' vê tlnh tr~ng t~m bq sau khi ban l~i nhà dât,
m~c dù éJ tru'àng hqp dl! an nhû, Mu quà cùa vi~c tai dtnh cu' co th€ mà
nh~t han và xét vê mQt s6 diêm co thê tich cl!c ho'n.

Hinh 9: Cym nhà do nhùng ngu'Ô'i ban lé,li nhà dât d Blnh Trung Dông
li! xây trên dât mua gân dia diêm tai dinh cu'

Qua trinh này dân dé'n tai xuât hi~n cac khu nhà t~m bq ho~c mla t~m

bq, tûc là di ngu'qc l~i m\,lc tiêu mà cac chu'o'ng trlnh tai dtnh cu' da dê ra.
Trong tru'àng hqp kênh Nhiêu LQc-Thi Nghè, m\,lc tiêu du'qc xac dtnh ban
dâu là làm s~ch d6i bà kênh; con trong tru'àng hqp Blnh Trung 86ng,
chinh quyên dta phu'o'ng mu6n thu Mi l~i dât.

à cà hai tru'àng hqp trên, song song vâi vi~c nhùng gia dlnh da ban
l~i nhà dât ra di là nhùng ngu'ài dân co kinh té' khâm khei: ho'n chuy€n dé'n.
Hi~n tu'qng "tru'O'ng già hoa" dân dân diên ra xung quanh khu tai dtnh Cli.

à mQt khia c~nh nào do, dân cu' thay d6i co nghla là Nhà nu'âc da tài
trql~c hu'âng. Nhùng gia dlnh du'qc hu'O'ng cac bi~n phap tài trq tai dtnh
cu' già dâ Y không con là nhùng gia dlnh da du'qc hu'âng tâi luc dâ u.
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Hlnh 10: Sd dÔ minh hQa hi~n hil!ng tâi xuâ't hi~n nhà t~m

sau khi tâi djnh nt.

1) Trli<'tng hW cac chlidng lrinh t.ii d;nh cli llÎn: lai xutl hi~n

cac khu nhà liJm sau khi ban liJi.

2) Trliètng hQ'p dl! an nhe):, t.ii xutl hi~n

cac khu nhà nda liJm bQ' sau khi ban liJi.

Hd6'ng giéii quyé't

Nguyên tdc: h{ln chi chênh l~ch giila hai cach thûc CIl tro, hai loi s6ng
và giâm toi da khoâng cach tai dinh CIIxét v~ cà khia clJ.nh không gian,
kinh ti và Xii h9i

Cie nh~n xét và dê xuâ't du'<;1c trlnh bày du'âi dây nhâm ml:lc tiêu du'a ra
mQt s6 g<;1i ydê giâi quy~t vân dê mang tinh hai m~t sau: mQt m~t là thl;ic t~

vê diêu ki~n s6ng cua cac hQ gia dlnh, trong do co ca nhùng hQ kM khan nhât
(kha nang tài chinh, l6i s6ng, Ccle lo~i hlnh nghê nghi~p); m~t khac là ml:lc tiêu
vê chL'lh sach hi~n d~i hoa. Trong nhùng diêu ki~n ây, làm th~ nào dê thoa
man du'<;1c hai dài Mi dêu rât chinh dang, vâi sl,i tr<;1 giup cua chinh sach nhà
nu'âc nhu'ng l~i không làm phât sinh Cilc y~u t6 lo~i trü lân nhau?

Ml:lc tiêu d~t ra là làm th~ nào vu'<;1t qua du'<;1c mâu thuân giùa mQt
bên là phâi ung hQ y ki~n cho ràng cû "bé là d~p" và mQt bên là phai
theo chu tru'dng "tÔng thê". Thl;ic v~YI mQt s6 tac dQng dà du'<;1c ghi nh~n
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vân tai diên, m~c dù theo nhùng cach khac nhau, và vu'qt khai khuôn kh6
cua chinh cac chu'dng trinh tai d~ cu'. Do là cung cap noi d t6ng thê
không hoàn chinh, hi~n tu'qng dâu co mé;\nh më, IÔi sÔng da phân không
phù hqp và chênh l~ch rat lân vê thu nh~p, kha nang tài trq nhà d xà h<?i
con hé;\n ché, van dê tinh hqp phap cua dat dai và nhà d.

Kinh nghi~m không nhùng cua Vi~t Nam mà ca cua the giâi cho thay
r~ng không co phu'dng thuÔc màu nhi~m nào cho nhùng thach thûc cua
cac dl! an tai d~h cu' và kM mà thoa màn du'qc tat ca nhùng etài Mi riêng
dây mâu thuân cua cac dl! an do. Tuy nhiên chung tôi flay cân "êu lên
nhùng nguyên tiic dinh hu'âng dê co thê dé;\t du'qc két qua tÔt nhat.

vê t6ng thê, co lë cân lu'u y tâi nguyên tiic hé;\n che tÔi da chênh l~ch

giùa hai kiêu cu' tru, hai IÔi sÔng và cÔ gc'1ng giam tÔi da khoang cach tai
d~ cu' vê ca không gian, kinh te và xà hQi.

Nhà d pMi là nOi trU ngt;! chap nh~n du'qc vê m~t khi ~u, v~ sinh và xà
h<?i, d6ng thai nhà d cüng phai cho phép thl!c hi~n nhiêu hOé;\t d<?ng da dé;\ng.

Nhà d pMi té;\O diêu ki~n cho ngu'ai d tiep xuc vâi m<;>i ngu'ai, vâi cac
ngu6n ll!c, thê ché và trang thiet bi công c<?ng mà cu<?c sÔng cua h<;> cân den.

Nhà pMi là noi cu' tru an toàn kha di chap nh4n du'qc, dang dê ngu'èJi
ta chuyên den d và giù gin tài san cua minh.

Ci dây, chung tôi d~c bi~t nhân mé;\nh râng m<;>i cach tiep c~n cua hOé;\t
dçmg tai d~ cu' và vi~c thl!C hi~n cân het sûc lu'u y tâi nhùng diêm kê
trên, do là diêu ki~n sÔng, du'èJng sa, an ninh và kha nang tài chinh cua
nhùng ngu'èJi së tai d~h cu', tù d6 tlm giai phap thl!c hi~n thich hqp.

Khuyin nghi vJ cach thl/c hi~n

Nên khuyen khich quy hOé;\ch dô fui co sl! tham gia cua nhiêu bên nlilim
dam bao danh gia t6t nhat nguy~n v<;>ng cüng nhu' nhùng kh6 khân vê kinh te
- xà h<?i và không gian, nhùng yeu t6 co ành hu'éJng mé;\nh më den ngu'ài nghèo.

Theo hu'âng do, cân h~n che tÔi da cac chu'dng trlnh tai d~h cu' ti~n

lqi cho chinh sach tai l~p cac khu nhà t~m thông qua hOé;\t d<?ng nâng cap
té;\i chÔ. Trang tai d~h cu', diêu này là không thê tranh kMi vâi tat ca cac
tru'èJng hqp, vi v~y cân pMi triên khai nhùng dl! an nM (h~ thap tiêu
chufn nhà d xà hQi, dl! an quy mô nha).

cân phai lu'u y tâi kha nang kinh te cua cac hl? gia dinh và Nhà nu'âc.
Tiêu chufn dên bù pMi công Hng. Vi~c bÔi thu'àng và hô trq dên bù không
nên can cû vào tinh hqp phap cua h<? khfu và dat d. Cân tÔi u'u hoa ml,lc
,1ich sU' dl,lng và ml,lc tiêu cuà:nhùng khoan trq giup (hé;\n che thap nhat trq
giûp không dung hu'âng và vi~c mua di ban lé;\i mang tinh dâu co).
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Cac cd quan công quyên cân pMi dê xuâ't duçfc OOiêu giai phâp tai dinh
cU thich hçfP và kM thi vê tài chinh d6i vâi hoàn caOO khac OOau cua cac
hQ trong di~n tai dinh cU. Nhùng giai phâp thay th~ cô thê dua ra â'y vUçft
qua khuôn kh6 cua cac dv an mà chung tôi nghiên cûu, oou: ch~ d9 cho
thuê OOà, cac mûc gia thuê dâ't dài héiln, cac lô dâ't dà dUçfc qui hOéilCh (dta
diêm và dtch Vl,l), tv xây dvng...

Trong b6i câOO hi~n nay khi cac chudng trlnh tai dinh cu lân, t6n OOiêu
tiên OOu (j TP.HÔ Chi Minh dUçfc chu tr<;mg, vi~c khuy~n khich thvc hi~n

OOùng dV an vâi quy mô 000 hdn, OOu dv an 000 và dV an trung gian se
cho phép dua ra OOiêu lèfi giai thich hçfP cho OOùng doi Mi muôn màu muôn
vé cua ngttèfi tai dinh cU.

cân OOâc léili ràng "dvan 000" không cô nghIa là cac dv an chi bao gÔm
cic 10éili OOà riêng và b6 tri theo kiêu liên kê. NgttçfC léili, "dV an lân" không cô
nghIa là cic dV an bao gÔm cic nhà t~p thê cao tâng, mà con cô câ nhà riêng.

Où saD thi dv an tai dinh cU quy mô 000 dê téilo diêu ki~n cho nguèfi
dân dUçfc tham gia, dê huy dQng và giao trach nhi~m cho h9 hdn.

Nhâm héiln cM t6i da cac tac d9ng cô tinh châ't 10éili trù do kiêu tai dinh
cu theo k~ ho~ch gây ra, cac giai phâp tai dinh cU thay th~ do Nhà nuâc dê
xuâ't pMi huâng tâi sv t6i uu hoa tinh c9ng dÔng cua dân cU bt di dèfi. Trong
chùng mvc cô thê, chung tôi khuy~n nght nên c6 gâng tranh cac kiêu tai
dinh cU riêng lé vi nô se làm tan và OOôm xà h9i. Do v~y nên quan tâm d~n

kiêu tai dinh cu ho~c nâng câ'p t~i chb.

Thvc hi~n cac bi~n phâp hô trçf xii h9i và kinh t~ là diêu ki~n cân thi~t

M dV an thàOO công. Cân hô trçf cac gia dlnh di dèfi không OOùng trong giai
do~n truâc khi tai dinh cu (M chuân bt thay d6i ho~t dQng nghê nghi~p, t~o

khoan ti~t ki~m ca nhân), mà con trong su6t thèfi kY qua dQ h~u tai dinh cu.
Thèfi ky qua dQ này râ't kh6 khan, b(ji vi nhu chung tôi dii nêu (j trên, luc
dô OOùng tac dQng cua tai dinh cu mâi bQc lQ hoàn toàn (tlnh tr~ng nçf nân,
mâ't quan h~ xà hQi và kinh t~, nhùng go bô mâi vê OOà (j).

vê m~t hành chînh và thê' ch~, k~ ho~ch tai dinh cu nên dUçfc thvc
hi~n thông qua mQt cd câ'u hàOO chiOO g9n oo~ hdn, mêm déo hdn và it
câ'p b~c quan ly hdn. Ml,lc dich là OOâm giup cac cd quan công quyên cô
thê kiêm soat hi~u qua hdn sv v~n hành rua cac dv an, d~c bi~t là g~n b6
hdn vâi dta bàn"và kha nang pMn ûng OOaOO nh~y hdn.

Dê làm dUçfc diêu d6, cân chu tr9ng dên vi~c lên k~ ho~ch, quan ly
và danh gia cac ho~t dQng, d6ng thèfi ding cân quan tâm xây dvng mQt
Cd câ'u t6 chûc hi~u qua OOâm h~n ch~ kéo dài dV an. à câ'p thành ph6,
cân thành l~p mQt cd quan chuyên trach hE dtnh cu theo kê ho~ch cô le
là lèfi giai pMp phù hçfP cho OOùng can thi~p kiêu này.
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Dâng sau cac khuyên nghj
Nhùng vân dê càn tàn t~i vê gia trt dât dai ho~c bât dQng san gây trÜ'

ng,!-i cho nhùng chu'emg trinh tai dtnh cu' trong tu'emg lai.

chi d9 dên bù hoij.c héJ trt1 không thay thi d1lf!c gia tri tài sdn dii mdt

Ngoài khoàn tiên dên bù chinh thûc, nÔ h,tc cùa cac h9 gia dinh vê tài
chinh và stf. trq giup cùa M thông tin dl:mg nhà nu'ac cho phép dam bao kha
nang chi tra cac chi phi vê nhà 0'. Tuy nhiên nÔ ltf.c này vân không dù và
nhâ't là không cho phép he,> chi tra du'qc gia dâ't. Diêu này càng dung hem
khi h~ thông thi tru'à'ng dâ't dai 0' mûc cao nhu' hi~n nay. Nhùng ngu'ài nghèo
và co thu nh~p thâ'p dang và sè ngày càng kho mua du'qc dâ't hqp phap.

Gia dâ't càng bi diy lên cao do qua trinh dô thi hoa diên ra m~nh mè
trong cà nu'ac và do sô lu'qng nhà 0' du'qc xây dtf.ng, cho dù theo tiêu chuin
nào, luôn luôn thi€u.

Ngày nay nhin chung, m~c dù noi Vi~t Nam dang giàu lên, song
chênh l~ch vê thu nh~p giùa ngu'ài giàu và ngu'ài nghèo ding gia tango
Hi~n tu'qng này d~c bi~t rô nét 0' cac dô thi. Lo~i hinh nhà 0' du'qc xây
dtf.ng, lôi sông và cac chi phi kèm theo phù hqp hem vai kinh t€ cùa nhùng
ngu'ài làm công an lu'emg, hay ft ra vai nhùng ngu'ài co ngu6n thu nh~p

6n dtnh, VI dây là diêu ki~n cho phép hl? ti€p c~n cac khoan cho vay bât
dQng san truyên thông. Th€ nhu'ng d~i bQ ph~n ngu'ài dân l~i không nàm
trong sô do và co lè càn râ't lâu nùa he,> mai co tM le,>t vào nhOm này.

Gia tri tài sdn co d1lf!c nhiJ tai djnh CIl co thê ban li!i
Ban l~i không chi là cach d~ tra mon nq chang châ't trong qua trinh tai

dinh cu', no càn là nguÔn lqi tiêm tàng khi gia dât tang lên. à tru'àng hqp dtf.
an Binh Trung Dông, cd ch€ cho thuê dât du'qc du'a ra nhàm giam nh~ vâ'n
dê chi phi dâ't dai. Cac nhà chûc trach dia phu'emg dii hêt sûc cô g~ng theo
hu'ang ây, bÜ'i VI dât dai là trÜ' ng~i lan dôi vai cac chu'emg trinh tai dinh ru.
Diê.u này cùng h~n chê vi~c ban l~i, bÜ'i VI ngu'ài tai dinh cu' không du'qc sÜ'
hùu dât, mà dâ't dai vân thuQc quyên sb hùu cùa chinh quyên dia phu'emg.

Tuy nhiên, dù sao thi ch€ dQ cho thuê dât cùng kh6ng thê' ngan can
n6i cac Vl,l ban chui: ngu'ài ban chuyên giao cho ngu'ài mua hÇ1p dÔng cho
thuê dâ't co thài h~n và giây phép xây dtf.ng nhà.

Tuy theo tùng thài ky, gia ban l~i dao dQng trong khoang tù 70 tri~u

dÔng (4.100 USD) d€n 150 tri~u dàng (8.800 USD) cho cac lô dât tù 80 dên
100 m2• Ngôi nhà gia tri khoang 32 tri~u dàng (2.140 USD) du'qc ban l~i

vai gia thâp hem nhiêu so vai gia chinh thûc cùa no. Diêu này b~t ngu6n
tù nhùng bât c~p trong quan ly dât dai mà Vi~t Nam dang g~p phài, no
vu'qt xa khuôn kh6 cùa cac chu'emg trinh tai dtnh cu'. Vân dê này sè vân
càn là côt yêu và l~p di l~p l~i chùng nào M thông quan ly dât dai chu'a
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duQ'c thiê't l~p cMt che, chênh l~ch vê thu nh~p và qui chê' vê tinh hQ'p
phap se con g6p phân làm kéo dài mai vi~c ban l~i không chinh thûc.

chê dÇJ hÇJ kMu gây kM khan cho nhitng nguf1i nghèo n1uit
MQt diêm kM kMn khac v6n vuQ't qua khuôn kh6 linh vvc tai dtnh

eu thuân tuy và liên quan tI1!c tiê'p v~i diêm vùa nêu trên, là chê' dQ hQ
khâu. Chê' dQ này qui dtnh khà nâng duQ'c tiê'p c~n cac dtch v~ dô tht và
trQ' giup xa hQi cân cû theo hQ khâu, cüng là mQt nhân t6lo~i tm nguài
nghèo duQ'c trd thành d6i tl1Q'ng cua cac ho~t dQng tai dtnh eu chinh thûc.
Trong truàng hQ'p chuo'ng trlnh kênh Nhiêu LQc-Tht Nghè, ban dâu co t~i

ho'n 30% dân cu trong khu vvc tai dtnh cu không duQ'c xét dê'n. Ho'n nùa,
hQ khâu con tac dQng tI1!c tiê'p dê'n mûc dên bù duQ'c ap d~ng.

Ngoài nhù'ng khia c~nh do, hQ khâu con gop phân vào sv bân cùng
Ma d dô tht (y tê', giao d~c, v~ sinh) thông qua vi~c không cho phép
nhùng nguài dân nghèo kh6 nhâ't duQ'c tiê'p c~n cac dtch v~ xa hQi.

Slfdm thiêt phâi thiêt /(lp cac chinh sdch xa hÇJi cO tinh c1uit phân phlii l{li

Cân cû vào tinh tr~ng hi~n t~i và dva trên kinh nghi~m cua cac dv an
tai dtnh cu khac, trong do tiê't ki~m và tâng cuàng cac ho~t dQng t~o thu
nh~p duQ'c triên khai truâc dê chuân bt cho vi~c t<ii dtnh cu, chung tôi co
nhùng ghi nh~n sau dây:

- Trong truàng hqp t6t nhâ't, cac gia dinh tiê't ki~m khoang 20 nâm thi co
tM mua duQ'c nhà xây dvng d mûc binh thuàng. Khoang thài gian này
co thê giam xu6ng nhà cac khoan tin d~ng d~c bi~t cho nhà d, gi6ng
nhu da duQ'c thvc hi~n trong cac chiê'n dtch mà chung tôi nghiên cûu.

- Vâi gia dâ't cao nhu hi~n nay, nhùng nguài tai dtnh cu không thê
mua duQ'c dâ't, ngay ca manh dâ't vâi di~n tich t6i thiêu theo qui dtnh
cua phap lu~t (40 m2 d TP.HÔ Chi Minh).

Md rQng chê' dQ dên bù/hô trQ' nhu hi~n nay cüng không thê giup bù
d~p n6i gia dâ't vâi li gia hi~n hành (lo~i tm nhùng nguài cu tru bâ't hQ'p
phap, nguài duQ'c công nh~n quyên sà d~ng dâ't kê ca trong truàng hQ'p
lâ'n chiê'm trai phép).

Nê'u ap d~ng chrnh sach dên bù theo gia tht truàng thi se dân tâi
khoan chi phi n~ng nê mà Nhà nu& Vi~t Nam co le không thê chtu n6i.

Nh~n xét này mQt m~t dân t~i suy nghi vê chê' dQ cho thuê, hQ'p dông
thuê dâ't dài h~n. Mu6n v~y, b~ng cach này hay cach khac, chinh quyên
phài kiêm soat t6t dâ't cho thuê: thành l~p cac khu dâ't dv trù dành riêng
cho xây dvng nhà d xa hQi và chê' dQ b6 tri sà d~ng nhà d xa hQi, ph~c
v~ cho cac chuo'ng trlnh tai dtnh cu ho~c cac chuo'ng trlnh vê nhà d xa hQi.
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M~t khac, dê dâp ûng dliqc câc nhu câu dô, Nhà nliâc Vi~t Nam së
pMi xuc tiên mç,t chinh sâch thuê và M th6ng thu thuê hi~u qua hetn. Ml;lC
dich cua vi~c này là nMm xây dvng dliqc câc chînh sâch xii hç,i cô tinh
chât phân ph6i l~i, cho phép nit ng~n khoang cach ngày càng gia tang
giùa ngliài giàu và ngliài nghèo.

Cu6i cùng, dW1 hliâng l~i chînh sâch công, lo~i ho phlietng thûc trq
giup hàng lo~ t và t6n kém cho vi~c xây dvng nhà Ci dê h~n chê nhu câu
nhà, là mç,t hliâng nghiên cûu cân phat triên.
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Qua trinh phat triên cua công tac
quan ly nu'6'c s~ch cua Nhà nu'6'c:

qua dQ, thoa hi~p và dÔi m6'i1

Claude de Miras

Fanny Quertamp Nguyén

Tù gân hai th~p ky gân dây, tam güi.c "phân dp, tu nhân h6a và t1!
do h6a" duQ'c cac chinh sach diêu chinh dê ra, dà trc3' thành hinh mâu mâi
trong linh v\f.c phât triê'n trên thé' giâi. Tuy nhiên, th\f.c hi~n phân dp thê'
ché' mQt cach c6 hi~u qua, cùng vâi kêu gQi khu v\f.c tu nhân nh~m di!-t
duQ'c mûc tang tnic3'ng qnh tranh và thông thoang, tac dQng không dÔng
dêu dé'n tlt ca cac nuâc. Vi~t Nam vâi nên kinh té' thi truàng theo dinh
huâng xà hQi chù nghia là mQt vi dl,l. Nhling li~u dây c6 pMi là thài ky
qua dQ tié'n dé'n mQt nên kinh té' t1! do, hay tMa hi~p giûa nhûng gà ép
bên trong và dài Mi tù bên ngoài, ho~c s\f. canh tân duâi hlnh thûc mô
hinh d~c bi~t hay chua tùng duQ'c nghï dên?

1 Nghiên eau C\l tM v~ vi~c cung câ'p mtâc ~ch duqc th\.iC hi~n èJ mi~n B~c Vi~t Nam vc'1i.
s\.i giup do v~ th~ ché' và khoa hQc cùa giâo su Trfut Hié'u Nhu~, giâm d6c Trung tâm môi
tntàng dô ful và khu công ngMp (CEETIA), Trl.iàng D~i hQC Xây d\fng Hà NOi, và tien si
Nguy~n VAn Tin, ph6 chù nhi~m khoa Công ngh~ môi tntàng, Trl.iàng D~i hQc Xây d\fng
Hà NOï.
ChUng tôi xin chân thành cam <1n Vi~n Dào t~o chuyên ngành dô th! (IMV), D~i su
quan Phâp t~i Hà NOi, Phàng kinh té' Phâp t~i Hà NOi, AFD, ADETEF, SAFEGE,
CNEE và t6 chuc phi chfnh phû EAST, dâ cung câ'p cho chUng tôi cac tài li~u và thông
tin (bao chi, bang t6ng hqp, tié'p xuc... ) và giup dà chung tôi hoàn thành bài phân tich
này. Chung tôi cùng xin cam <1n Ngân hàng Thé' giâi, Di~n dàn dô ful, cung nhu Hi~p

hl)i câ'p thoat nuâc Vi~t Nam.
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Ci Vi~t Nam, câ'p m1âc2 d dô th~ co thê là mQt yé'u to dê phân tich Hnh
phûc t<:lpvà tinh tr<:lng bâp bênh von là d~c tinh cua vân dê "qua dQ/thOa
hi~p / dô'i mâi".

Ban d~u, khai ni~m sd dâng vê qua dQ di kèm cac chié'n h1qc tt! do
duqc ap d\,mg vào d~u nhùng nam 1990 trong boi cành g~n dây vân con
mang tinh kinh té' t~p thê. Dây là mQt qua trlnh qua dQ kép, di tù chu nghia
t~p thê dé'n chu nghia tu ban và tù kém phât triên dé'n phât triên. Nhung
ding dn ghi nh~n ràng nhùng bié'n d6i d Vi~t Nam (Dô'i mâi, 1986) dà xay
ra truâc khi xuât hi~n khai ni~m vê qua dQ: vê m~t thài gian, qua dQ da
không gây ra thay dô'i vê thành pMn duqc triên khai cuoi th~p ky 1980.
Noi dung hdn, khai ni~m sd dâng ban d~u do dà dt!a trên nhùng d~
huâng mâi cua chinh sach quoc gia dê dem l<:li cho chung ynghia mâi (tié'n
dé'n chu nghia tt! do). vê m~t nào do, qua dQ da kjp thài mu giup cho mQt
thài ky mà no không luàng truâc duqc và cüng không mong mu6n nhùng
dao lQn tri~t dê dé'n nhu v~y. NhUng, co le do không mu6n là nhùng cUQc
h~n ijch sd mâi và hiêu ràng co thê nit ra bài h9C cu6i cùng tù công cUQc
tai cd câ'u mâi duqc tht!c hi~n, nguài ta dà cho ràng qua dQ pMi duqc dt!
bao truâc và co thê phô' bié'n duqc qua cac phong trào xà hQi.

Cho dù xét vê m~t kinh té' hay chinh trj, y tUdng vê qua dQ cüng làm
nguài ta nghi dé'n mQt mô hinh không thê bo qua, vùa tt! do vùa dân chu,
mà cac nuâc theo chu nghia t~p thê vê kinh té' dang huâng dé'n. Qua dQ
là mQt khai ni~m sd ding thu~n ti~n mà ban dh ngu'ài ta cho ràng co thê
thông bao vê ké't thuc s~p tâi cua l~ch sd3, nhUng sau d6 nguài ta thây
r~ng xây dt!ng mQt nên kinh té' th~ truàng co hi~u qua là mQt công vi~c

phûc t<:lP hdn nhiêu so vâi m~nh l~nh "ft Nhà nuâc hdn!". Thài ky qua dQ
vâi tinh chât khâng d~ hÔi ké't cua chu nghia t~p thê và buâc tié'n tâi
mQt nên kinh té' th~ truàng tMng lqi, da không thành công. Ca st! bié'n dô'i
cua nuâc Nga và tinh nang dQng cua Trung Quoc (nhùng vi dl;l dang kê
nhât) dêu không dung vâi mô hinh da dê ra.

Qua dQ hoàn toàn không pMi là dQt ngQt chuyên tù tr<:lng thâi này
sang tr<:lng thâi khâc nhu ngu'ài ta thuàng hinh dung, mà là thOa hi~p (dân
dé'n st! tri tr~ tùng ph~n hay cua mQt s6 khu vt!c, st! chÔng chéo, diêu
chinh giùa cac nQi dung cü và nhùng s~p d~t mâi). NhUng trong tUdng lai,
chua ch~c cac gia tr~ cua qua khû b~ mât hoàn toàn (& Vi~t Nam, cac m6i
quan M "D6i tac công/tu" nhu chung ta dà bié't, c6 ban chât d~c bi~t).

Nhùng tié'n tri€n dang di~n ra ch~c cMn không c6 nghia là h~ th6ng truâc
dây dà ké't thuc. Dung là st! can thi~p cua cac tac nhân bên ngoài và

2 Li~u dây c6 phài là mtâc c6 thê u6ng dltqc không? à Vi~t Nam, khi n6i Mn nltâc s~ch,
ngltài ta thltàng clin cû vào d(l trong chû không phài mûc d(l s~ch c6 thê u6ng dltqc.

3 Fukuyama, 1994 (xem m\lc Tài li~u tham khào).
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nhùng khâu hi~u cua h9 không phài là vô nghia trong cac chuyên bién,
nhu'ng không nên quên râng nhùng chuyên bién này da trÔ' nên cân thiét.
Cac M th6ng dang v~n hành se không thê tai hi~n và tiép tl;!C t6n t~i v~

m~t chinh trt néu cac sang kién t~o dl!ng l~i không du'qc du'a ra dung luc.
Diêu này n6i lên r~ng chac chan c6 sl! két hqp giùa nhùng khâu hi~u cua
bên ngoài và nhu câu bên trong (buQc Nhà nu'ac pMi thay d6i tntâc thach
thûc cua dô tht và pMi diêu chinh cd câ'u cua mQt M th6ng dang hâp h6i).

Tru phi bién dQng hi~n t~i dân dén sl! s~p d~t mai chu'a tùng du'qc
nghi dén, do két hqp giùa vi~c sÙ'a d6i cac chinh sach hi~n hành vai pMn
ûng cua cac chu thê, con sl! s~p d~t hi~n nay luc thi g~n liên vâi M tu'
tu'Ô'ng, luc thl g~n liên vai tMi quen van Ma, xa hQi. Khac vai thài ky qua
dQ theo du'àng thâng ly tu'Ô'ng, chung ta se thây nhùng quang du'àng u6n
vong, không rà ràng. Thông thu'àng, thl!c té không gi6ng vâi dl! dtnh ban
dâu: néu nhu' cac khâu hi~u qu6c té luôn di kèm sl! phât triên bên trong,
se là sai lâm néu coi cac chuyên bién vê thê ché và xa hQi nhu' nhùng hlnh
chiéu may m6c cua m~nh l~nh tù bên ngoài và nhu' cach thê hi~n hiên
nhiên cua thài ky qua dQ dang diên ra.

Nhu' v~y, không pMi là qua dQ tù "chU nghia t~p thê" dén "chu nghIa tl!
do", mà chinh thOa hi~p giùa "nhu câu vê dtch Vl;! t~p thê dô thi" và "sûc bên
qu6c gia" d6ng vai tro kim chi nam trong cach tiép c~n cua chung tôi vâi vân
dê cung câp nu'ac s~ch Ô' dô tht dàng b~ng sông Hàng, miên B~c Vi~t Nam.

Néu tù khi b~t dâu công cUQc d6i mai (1986), mQt phong trào tai t6 chûc
thê ché rQng lan da du'qc triên khai, và néu kinh té t~p thê ch~c ch~n là mQt
doi Mi tù bên trong và là d6i tu'qng cua mQt phong trào diêu chinh cd câ'u
rQng lan, thl rà r~ng sl! thay d6i dQt ngQt da du'qc dl! Mo trong h~ th6ng
tl! do kinh doanh, vai vi~c ph6 bién bàn tay vô hlnh và x6a hO ché dQ bao
trq cua Nhà nu'ac, da không xay ra. Thay vào do, mQt nên kinh té thi tntàng
theo dtnh hu'âng xii. hQi chu nghia da du'qc hlnh thành. H~ th6ng kinh té này
t~o thành mQt quy trlnh dQng hdn là tr~ng thai tinh. Tù 10 nâm trÔ' l~i dây,
nhùng chuyên bién trong Iïnh vl!c cung câ'p mtac s~ch Ô' dô thi da xac nh~n

tinh mêm déo và sang ~o trong d6i mai ho~t dQng quan ly nu'ac Ô' dô thi
Vi~t Nam. Nhùng chuyên bién này con g~p kh6 khân trong vi~c xac dtnh
ban chât chinh xac rua mô hlnh Vi~t Nam, phi v~t chât Ô' mQt s6 khia c~nh

chinh tri (vai tro lanh d~o cua Bang cQng san), nhung hoàn toàn không c6
di~u tiét và tl! do Ô' nhùng khia qnh khac (khu vl!c không chinh thûc, bao
hiêm xa hQi con yéu, bât blnh dâng tâng thêm). Nhung, li~u c6 pMi ngày
nay sÔ' hùu t~p thê vê tu' li~u san xuât xac dtnh ché dQ xa hQi chu nghia,
hay n6i nôm na hdn, kha nang h~n ché, hay th~m chi ch6ng l~i d6i nghèo
bàng cach khuyén khich cac chinh sach kinh té mang tinh xa hQi?
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Cac dü li~u vê cd c~u: dô thj hoa, nhu câu và nguÔn ntiO'c

Vâi dân s6 gân 80 tri~u nguài, nam 1999, Vi~t Nam co ty l~ dô thi hoa
là 23,5%, èJ dây cân nhân m~nh ràng mûc dQ dô thi Ma con h~n chê' này
là do phong trào di dân trong mt& gân dây tang lên, d~c bi~t là sau khi
vi~c ki~m soat di cli trèJ nên thoang hdn. St! tang trlièJng tich ct!c cùa dô
thi, ti l~ dô thi hoa con thâp nhung v~n dang tang, cùng vâi ti l~ tang dâl1l
s6 2,l%/nam, se làm tang dang k~ nhu câu vê nliâc s~ch trong tlidng lai.

Mut d(J dô th! hiJa tiing làm thay Mi nhu cdu v~ nu'dc

Nê'u nliâc là mQt yê'u t6 tl! nhiên và mang tinh huyên tho~i, thi nliâc cüng
~m trong câu trUc rua qua trinh dô thi Ma èJ Vi~t Nam. St! tang trlièJng rua
dô th!, di kèm vâi tang tr\.tèJng kinh tê' tù khi b~t dâu công cuQc d6i mâi, dang
làm thay d6i cach d~t vân dê vê nliâc. NguÔn nliâc ngâm bi ô nhi~m trl,tc tiê'p
tù nliâc thài gia dinh và công nghi~p, tù nitrat do thâm canh nông nghi~p èJ
ngo~i thành. Bât dô thi trèJ nên không th~ ngâm nliâc, tinh tr~ng qua cü cùa
dliàng 6ng nliâc thài làm tang nguy cd ng~p l\lt và trôi dâ't dô th! do nliâc
ng~p bê m~t. Trnh tr~ng ô nhiêm chéo giùa nông thôn ngo~i thành và vùng
dô th! Ma càng n~ng nê do mèJ rQng dô th! b~ng cach sap ~p làng x6m
ngo~i ô. MQt trong nhùng Mu qua vê ly thuyê't cùa nhùng tac h~i chéo là tac
dQng 4m phat cùa chting lên chi phi xlÎ ly nliâc cung câp cho thành ph6.

Bàng 1: S6li~u v~ nhu c~u mi&c èJ Vi~t Nam
tit 1995 d€n 2025 (H m3/nam)

Ki~u nhu câu 1995 2000 2010 2020 2025

Dô thi 1,2 1,8 3,3 4,8 6,0
-

Công nghi~p 2,8 3,6 5,9 9,6 12,3

Nông thôn 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2

T6ng s6 4,6 6,1 10,1 15,5 19,5

NguJn: Ngân hàng Tht gidi, 1996.

Trong 10 nam gân dây, tang trlièJng dân s6 và kinh tê' da làm tang nhu
câu nliâc sinh ho~t và công nghi~p èJ Hà NQi. Nam 1997, theo Cd quan
Hqp tac qu6c tê' Nh~t Ban aICA), nhu câu nliâc s~ch cùa cac hQ gia dinh
là 180"lit/nguài/ngày, trong khi do cac công ty câ'p nliâc cùa thành ph6
chi co th~ cung câ'p khoang 100 lit/ngliài/ngày alCA, 1997). Ngoài nhu
câu nliâc sinh ho~t (chiém 68%), con co nhu câu nliâc cho san xuât công
nghi~p (17%) và cho cac m\lc dich khac (15%).
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Trên ca mtâc, nhu ch mtâc d dô thi së tang gâ'p 5 Mn trong khoang
thài gian tù 1995 d€n 2025.

Dân s6 tang, hO{lt dçmg da d{lng d dô thi, mûc s6ng dUç1c cai thi~n,

thay d6i phong cach s6ng làm tang nhu câu vê nuâc cua cac dô thi lân.
Nhu v~y, nhu câu nuâc cua Hà NQi tù 1995 d€n 2010 së pMi tang tù
344.800 m3/ngày lên 528.600 m3/ngàyl, tûc là tang 53% trong vèmg 15 nam.

Di sdn cUa nén kinh ti chi dq.o

Vi~t Nam vân mang d~m dâ'u â'n cua thài ky kinh t€ t~p thê m~c dù
da qua nhiêu giai dO{ln thay d6i kê tù khi ti€n hành công cUQc d6i mâi.
Trong nên kinh t€ xa hQi chu nghia, nhùng m~t hàng tiêu th1,l hàng ngày
(dh, xang, duàng, g{lO, thit...) và phân lân cac san phâ'm kinh doanh
(trong do co nhà d, di~n, nuâc, v v) duç1c bao câ'p và phân ph6i theo dpm
mûc. Già dây, trao d6i hàng Ma dong vai trô chu y€u trong tâ't ca cac khu
vlf.c kinh t€, duâi d{lng trlf.c ti€p hay gian ti€p (thi truàng dâ't dai và bâ't
dQng san). Cai t6 doanh nghi~p nhà nuâc và chinh sach tu nhân hoa mQt
phân dich V1,l công (bao g6m giao d1,lc và y tê) cho thâ'y thài ky kinh t€
chi d{lo và bao câ'p da k€t thuc. Tuy nhiên, mQt s6 lO{li hàng hoa chiê'n
lUç1c và tUÇ1ng trung - nhu nuôc s{lch - duàng nhu vân n~m ngoài quan h~

hàng Ma do. Gia nuâc vân côn re vi vân duç1c bao câ'p.

Bang 2: Thay d6i gia mi<tc (j Hà NQi tu 1994 dê'n 2004 (dÔnglm3)

Lo~i sù dl:ln~ Tntâc 1994 1994 1997 2001 2004

HQ ~ia dinh 600 1.000 1.500 2.000 2.000

Côn~ sCi 1.600 2.000 3.000 3.500 3.500

Kinh doanh, d~ch Vl:l 5.000 6.500 6.500

Nuâc n~oài 5.000 6.500 3.500

Gia trung binh tinh
3.250 3.875

theo dÔng Vi~t Nam
Gia trung binh tinh theo

0,3 0,2
USD

Nuâc dung là mQt trong nhùng linh vlf.c mang tinh biêu tuç1ng qua do
cach tu duy cua chu nghia t~p thê' vân t6n t{li và dûng vùng. Trên thlf.c
t€, khac vâi di~n, di~n tho{li, phUdng ti~n giao thông ca nhân hay nhà d,
nuâc s{lch vân d mûc gia tudng d6i re và hh nhu không thay d6i. à khia

4 Tù 403.000 lên 674.000 m3/ngày vào nhùng ngày nhu cAu t<'ing cao.
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q,nh này, chung ta co thê thây râng di~n mâi tâng giéi. (m~c dù da không
ngùng tâng gia trong su6t th~p ky 1990). Trong 4 nâm, gia trung binh cua
1 Kw /h (gia chu'a tinh thuê) da tâng 1,6 lân, tûc là tâng dêu m6i nâm gân
13% (trong b6i canh l~m phat ft).

Sau Un tâng gia nam 2001, gia nu'âc rât 6n dinh. Trong giai do~n 1997
2001, gia nu'âc tâng trung binh 4,2%/nâm. Trong 10 nâm, tù 1994 dên 2004,
gia danh nghia cua mléfc tâng trung binh du'âi 3% m6i nâm. Trong thài ky
này, ti l~ l~m phat rât thâp (ho~c dôi khi bâng 0 nhu' nâm 1999 và 2000),
vi thê co thê kêt lu~n r~ng gia nu'âc 6n dinh ho~c tâng dt ft trong 10 nâm
tù 1994 dên 2004. Quy ra dô-Ia My (USD), gia nu'âc tMm chi côn giams.

56 li~u cùa Công ty câp nu'âc cho thây, 23% ngu'ài dùng c6 dÔng hô
nu'âc, 49% t6ng s6 tiên nu'âc du'Q'c tinh theo chê dq khoan, chi 30% tu'dng
ûng vâi 1u'Q'ng nu'âc cung câp thvc tê và c6 Ma ddn (theo dÔng hô). T6ng
cqng c6 khoang 70% nu'âc bi thât thoat vi nhùng ly do khac nhau: tinh
tr~ng du'àng 6ng (2,3%), m~ng lu'âi phâri ph6i và cac di€m n6i qua cu
(31,8%), không co Ma ddn (35%). Nâm 1994, thành ph6 co 900 vôi nu'âc
công cqng, nhu'ng chung sè bi xoa bo dân dân.

Th6ng kê trên dây cho thây tinh tr~ng ho~t dqng cua cac công ty nu'âc:
vân san xuât không theo lôgich dinh 1u'Q'ng, không theo kh6i 1u'Q'ng dn
cung câp. Dây chinh là mqt biêu hi~n cua quan ni~m xa hQi chu nghia vê
san xuât v~t chât: kh6i 1u'Q'ng cân cung câp tùy thuqc vào ml,lc tiêu do cd

quan qwin ly dê ra, không tinh dên quan ly chât 1u'Q'ng, nâng suât và lai.
Vi v~y nâm 1994, theo s6 li~u chinh thûc, Công ty câp nu'âc Hà Nqi bi
thâm hl,lt 10,112 ti dÔng.

Diêu này giup chung ta hiêu nhùng thông l~ vê thê chê và tiên già
dinh vê tu' tu'6'ng thvc chât g~n vâi vi~c phân ph6i nu'âc (nhiêu kiêu sà
dl,lng, lang phi. .. ). Di san vê thê chê và tu' tu'6'ng d6 - d~c bi~t ra nét trong
linh vvc câp nu'6'c s~ch cho dô thi - sè dè n~ng lên cach thûc và nhip dq
cai cach linh vl!c cung câp nu'6'c s~ch. Nu'âc vân là mQt vân dê xa hQi d~c
bi~t, ngành san xuât cu6i cùng côn du'Q'c bao câp n~ng nê, nhung cung là
biêu tu'Q'ng kinh tê cu6i cùng cua thài ky t~p thê d6i vâi mqt s6 ph~m vi
chinh tri cùa Dang cqng san Vi~t Nam, cung nhu' vâi s6 it dân cu', nhùng
ngu'ài dâ lân lên và s6ng theo tu' duy Nhà nu'âc bao câp.

Vân Ma bao câp cd câu vân tÔn t~i trong bq may nhà nu'âc và kinh tê
gia dinh cua ngu'ài dân Hà Nqi. Mqt m~t, cac công ty câp nu'âc vân theo

5 50 sanh vôi gia 1m3 mfôc s<,\ch nâm 2001 và tfI;h bâng USD: 1,6 Ct Chennai, 1,38 Ct
Bangalore, 1,17 Ct Hyderabad và 0,61 Ct Colombo (An DI), và 0,53 Ct Katmandou (Nepal)
(ngu6n: Ngân hàng Thé' giôi, Water and Sanitation Program).
Gia mfôc Ct Thuqng HAi nâm 1999 là 1,15 (ngu6n: Nhân dân nh~t Mo, 04/12/2(02).
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tu' duy bao câp, không 10 dên hi~u qua kinh tê. Tuy nhiên, dây không pMi
là quan diêm cùa da 50 gÏiim d6c cac công ty câp nu'âc, tru'âc tiên h9 pMi
san xuâ't dù kh6i lu'<;1ng nu'âc theo ml;!c tiêu dê ra. Theo cach tinh kinh tê,
tu' duy này không co hi~u qua vê m~t cd câu, vi càng thâ't thoat nhiêu nu'âc
thi 56 tiên bao câp càng l6'n: sl;t tÔn t~i cùa công ty vân hoàn toàn không
liên quan dên kêt qua kê toan, không khuyên khich nâng cao hi~u qua kinh
tê. Hdn nùa, h~ th6ng bao câp cd câu do và chu trlnh cùa no thu'àng không
ra ràng. Cu6i cùng, ngu'ài dân ngày càng cam nh~n ra r~ng gia nu'âc kha
ré, do do h9 511 dl;!ng nguÔn nu'âc nhu' thê no không bao già qn ki~t, dân
dên lang phi ngày càng nhiêu. Nêu con tiêp tl;!C tÔn t~i, tu' duy này sè ngan
càn m9i ho~t dé?ng tai cd câu ngành nu'âc và cac dich Vl;! công noi chung.

Tu' duy bao câ'p bât nguÔn tù vi~c nguÔn nu'âc d Vi~t Nam d~c bi~t dÔi
dào co anh hu'dng dang kê dên cac ho~t dé?ng gân vâi nu'6'c. Thông thu'àng,
nguài dân lâ'y nu'âc theo 3 lo~i chinh sau dây: nu'6'c s~ch trong cac thành ph6
100: vi~c Up 6ng dân nu'âc dên tùng gia dlnh dang ngày càng phÔ biên; nu'6'c
giêng ho~c nu'âc giêng khoan ho~c lâ'y tù nguÔn thiên nhiên khac; và nu'âc
mu'a. Tùy theo cach thûc lâ'y nu'âc và châ't lu'<;1ng nu'âc, ngu'ài ta 511 dl;!ng vào
nhiêu ml;!c dich khac nhau (nâ'u nu'âng, u6ng, dùng cho nhà v~ sinh, gi~t

giu... ). D6i vâi nu'âc s~ch, c6 hai câch tinh tiên chinh: theo dÔng hÔ và theo
mûc khoan (cach tinh này không phl;! thué?c vào mûc 511 dl;!ng thl!c té, do do
du'dng nhiên không thê tinh toan du'<;1c chi phi câ'p nu'âc s~ch).

Ngành nu'âc bât d~u du'<;1c cài cach tù cu6i nhùng nam 1980. Dây là mé?t
thành phân cùa qua trlnh chuyên dÔi tù nên kinh té ké ho~ch sang nên kinh
té thi tru'àng theo dinh hu'OOg xa hé?i chù nghia. Trang th~p niên 1980, cung
câp nu'âc theo kh6i lu'<;1ng du'<;1c u'u tiên tuy~t d6i trang hoàn canh cl;tc ky kho
khan cùa Vi~t Nam thài do. Tù nam 1991, cung câ'p nu'âc cho dô thi cung
nhu' nông thôn da trd thành mQt trang nhu'ng chinh sach u'u tiên cùa Chinh
phù. Cac khoan vi~n tr<;1 qu6c té, song phu'dng và da phu'dng, da gop phân
dang kê dê cai t~o, nâng câp và md rQng h~ th6ng dân và câ'p nu'âc. Sau do,
dai mâi thê ché ngành nu'âc dân dân trd thành diêu ki~n không thê thiêu dê
phat triên, nhu'ng không nhât thiêt pMi phù h<;>'p v6'i khuôn mâu qu6c té là
tu' hùu Ma hay nhu'<;1ng l~i. Cung tu'dng tl! nhu' v~y, trong bù dâp chi phi và
kinh doanh nu'âc, quan diêm cùa Vi~t Nam vân mang tinh d~c bi~t 50 vâi làn
song tl! do Ma trên thé giâi. Chién lu'<;1c câ'p nu'âc cùa Vi~t Nam vân phat
triên dân dân theo mQt sd dd không dê hiêu ngay l~p Wc, bdi vi hu'OOg và
quy mô phat triên nh~n thây du'<;1c vân thu'àng du'<;1c diên d~t b~ng cac khai
ni~m tê nhi v6'i tinh châ't hôn t~p, không bên vùng và cai tiên.

Dê dê c~p dên cài cach chinh sach câ'p nu'âc Ci dô thi, chung tôi da
xem xét kM nang cung câp tang thê trên quy mô qu6c gia, dl;ta trên nhùng
van ban lu~t và chu'dng trlnh qu6c gia Ci dô thi. Trang khuôn kha công
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trinh nghiên cûu PRUD, chting tôi dà tiên hành ba nghiên cûu tn.tàng hqp:
Hà NQi, Hài Phông và Hà Dông, vdi nQi dung t6m t<tt du'di dây.

à Hà NQi, st! xuÔng câ'p cua du'àng 6ng, cach tinh tiên theo mûc khoan
(66%) và ti l~ thâ't thoat cao (57%), cüng nhu' st! ghép nÔi vê thê chê' khiên
cho cai cach ngành nu'âc trÛ' nên vô cùng kh6 khân. Hài Phông là ml)t vi dl;!
d~c bi~t vê quan ly tài chinh, du'qc nhà tài trq (Ngân hàng Thê giâi) danh
gia cao, vâi hoàn canh d~c bi~t xét cà tù g6c dl) diêu k.i~n tt! nhiên (nu'âc
m~n) lân tù g6c dQ lo~i hinh sl1 dl;!ng (nhu câu cho công nghiçp chiêm phân
lân). Chting tôi hoàn tâ't bûc tranh này Hng nghiên mu vê Hà Dông, mQt
thành phÔ nho hdn n~m c~nh Hà NQi; Hà Dông gitip du'a vào thêm van dê
mÛ' rQng m~ng lu'âi dên nhùng khu vt!c hành chinh khac nhau.

511 phat triên cua chié'n hiQ'c cung câ'p nu'6'c Ô' dô thi

Sau khi tham khao cac vân ban lu~t và trao dôi vâi dQi ngü can bQ
phl;! trach cap nu'âc Û' dô tht, chting tôi du'a ra dây tÔng hqp vê chiên lu'qc
quÔc gia vê cung câ'p nu'âc cho dô tht và st! pMt triên cua n6 qua ba giai
do~n, tù nhùng nâm 1990.

Til cufii nhîtng niim 1980 dén 1994: tif bo n~n kinh té ké ho{lch và d6u
tranh ch6ng tMt thoat nllél~

DÔi vâi cac công ty cap nu'dc Vi~t Nam, nhùng nâm 1990 du'qc danh
dau Mng nÔ It!c nh~m giam that thoat nu'dc và tâng doanh thu. Hai m\.1.c
tiêu này là kêt qua cua quyêt dtnh cua Chinh phu vào cuÔi nhùng nâm
1980 dê x6a hO h~ th6ng bao cap khu vt!c dtch v\.1. công ho~c it nhat là
diêu chinh dân. Vdi hu'dng di mâi này, cac công ty cap nu'âc không côn
du'qc coi nhu' nhùng ddn vi san xuâ't do M th6ng kê ho~ch trung u'dng chi
phÔL Th~m chi hQ côn du'qc phép phât triên khà nâng h! chu tài chinh.
Cac công ty nhà nu'âc phai Mt dâu thay d6i phu'dng thûc ho~t dQng Mng
cach tÔi u'u h6a san xuat nu'âc; vi~c Up dÔng hÔ nu'âc cho tùng gia dinh
trÛ' nên ph6 biên; nhiêu vôi nu'âc công cQng bi d6ng. Nhùng thiêt bi tinh
tiên cho tùng gia dinh và nh~p tiên thu du'qc vào quy du'qc du'a vào sl1
d\.1.ng, ngoài ra ngu'ài ta côn ap d\.1.ng chê dQ kê toân mâi và c6 nhùng
chu'dng trinh duy tu và sl1a chùa m~ng lu'âL Cac công ty này côn dt! k.iên

6 Giam tMt thoat Mn duâi 10% san lugng - ngay ca d6i vâi duèmg 6ng mâi - là mOt
m\!.c tiêu ky thu~t và kinh t~ kM khân và dugc th'!c hi~n v<'1i chi phi ph\!. gia tAngo
Nguèti ta cho râng 15% tMt thoat là cMp nh~n dugc khi duètng 6ng nu<'1c (j finh tr~ng

t6t. N~u luqng nuâc tMt thoéit lên Mn trên 20%, ch c6 nhùng bi~n phâp giam tMt
thoat ho~c di t~o m~ng M'Ii câ'p nuâc.
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thành l~p dich Vl,l khach hàng nhu mqt bq pMn không thê tach rèfi khôi
hinh ành và ho~t dqng cùa h<,>.

Nêu nhu cung câp nuâc trc1 thành mqt linh vt!c uu tiên cùa Chinh phù
kê tù nam 1991, thi mqt trong nhùng bi~n phap dâu tiên trong cài cach
ngành nuâc duçtc tiên hành nam 1994, vâi nqi dung nh~m giàm thât thoat
nuâc vê m~t v~t chât ding nhu tài chinh (xem quyêt dinh s6 06/BXD/DT
ngày 18/04/1994). Ti l~ thât thoat nuâc trên cà nudc trung binh là 40-50%
và co thê lên dên 70% c1 mqt s6 thành ph6 nhu Hài Phèmg. Mqt m~t,

nhùng thât thoat này là h~u quà cùa m~ng luâi cu ky trong tinh tr~ng xâu,
m~t khac, dây là h~u quà cùa vi~c thât thu (thât thoat tài chinh). Nhu v~y,

tinh tr~ng này d~t ra cà vân dê chât luçtng m~ng luâi và vân dê duy tu,
và d~t câu hôi vê quàn ly kinh doanh c1 cac công ty câp nuâc. Do do,
chuo'ng trinh ch6ng thât thoat nudc dâu tiên duçtc v~ch ra nam 1994, truâc
hêt nh~m danh gia tinh tr~ng cùa tùng dia phuo'ng, tù do tinh toan li l~

và nguyên nhân thât thoat. Lâ:p d~t dÔng hÔ nuâc trên di~n rqng và x6a
bô thu tiên theo mûc khoan nh~m giàm thât thu chinh là nqi dung chù
yêu cùa chuo'ng trinh này. Tuy nhiên, nâng cao chât luçtng dich Vl,l (phat
hi~n ra ri, giàm c~t nuâc... ) và dâu tranh ch6ng làng phi cung duçtc tht!c
hi~n dÔng thèfi. Dây chinh là giai do~n dâu tiên - giai do~n cd bàn- cùa
cài cach ngành câp nuâc trên quy mô qu6c gia.

Trong giai do~n dâu tiên này, nhiêu dt! an vi~n trçt song phuo'ng dà duçtc
triên khai (dt! an do Phân Lan tài trçt c1 Hà Nqi ra ràng là vi dl,l diên hinh
nhât). Tù cu6i nhùng nam 1980, thông qua vi~n trçt song phUdng, cac doanh
nghi~p nuâc ngoài b~t dâu thâm nh~p vào lïnh vt!c này do thây truâc duçtc
khà nang dem l~i lçti nhu~n. Tiêu biêu là chinh sach cùa Phap vê vân dê này:
cho phép doanh nghi~p tu nhân ho~t dqng c1 Vi~t Nam qua chUdng trinh
"Nghi dinh thu vê tài chinh". Kê tù giùa nhùng nam 1990, nhùng khoàn tài
trçt da phUdng dà thay thê hinh thûc tài trçt dâu tiên kê trên. Ngân hàng Phat
triên châu A(ADB), Ngân hàng Thê giâi và Cd quan Phat triên Phap (AFD)
dân dân vào thay thê, ~p trung duçtc nhùng khoàn tài trçt ngày càng lân hdn
nMm phân b6 cac dt! an trên cà nudc duçtc t6t hdn.

1998-1999: l~t khung và thông tri vê biiu gid, ~t bu'dc ti€n ddng ki
rua ti€n trinh cai cdch

Chién luçtc câp nuâc c1 dô thi tht!c st! b~t dâu tù nam 19987• Cac ml,lc
tiêu chù yéu liên quan dén s6 luçtng, nh~m nâng cao khà nang sàn xuât
và phân ph6i nuâc trên toàn lành th6, huâng tâi câp nuâc cho 80% dân

7 Quyë't dinh 56 63/TIg và chi tN 56 40/TIg cûa Thù tliâng Chinh pM.
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cu' dô th~ nam 2000 (tûc là 80-100 lit/ngl1~i/ngày), uu tiên cac thành ph6
lân (Hà NQi, TP.HÔ Chi Minh và Hai Phông), vâi ml.,lc tiêu 100% dân cu
duqc cung câ'p nuâc theo tiêu chuân 120-150 lit/ngu~i/ngày8.

à dô th~ nam 1998, tinh hinh duqc ghi nh4n nhu sau:

- C6 khoang 190 tr~m bdm nuâc vâi t6ng công suâ't 2,6 m3/ngày.

- M~ng luâi xu6ng câ'p nghiêm trçmg: trên t6ng s65.400 km duè1ng 6ng,
60% duqc lâp d~t tù it nhâ't 35 nam; ngoài ra m~ng luâi trong tinh tr~ng

này chl dap ûng duqc 40% nhu câu. Til~ thâ't thoat râ't cao (>30%).

- Til~ duqc lâp 6ng nuâc côn thâ'p: 60% dân cu' trong cac thành ph6lân,
50% trong cac thành ph6 b~c trung và 30% trong cac dô th~ nhû. T6ng
cQng chua dên mQt m1'a dân cu dô th~ duqc Mp duè1ng 6ng nuâc s~ch.

- Cac tiêu chuân câ'p nuâc dao dQng trong khoang 50-60
lit/ngu~i/ngày. Bê nuâc cùa cac gia dinh thu~ng d~t trên trân nhà
nên cân s11 dl.,lng bdm dê dua nuâc lên. Tmh tr~ng cât nuâc và khan
hiêm nuâc thu~ng xuyên xay ra.

- Chât luqng nuâc không dap ûng cac tiêu chuân v~ sinh.

- Sv ph6i hqp giùa cac câ'p trong san xuât và phân ph6i nuâc chua cMt
chë. Nhiêu bQ c6 liên quan: truâc tiên là BQ Xây dVng, tiêp d6 là BQ
Nông nghi~p và Phat triên nông thôn, BQ Kê ho~ch và Dâu tu...

- Côn thiêu dào t~o vê quan ly và kinh doanh, dân dên thâ't thoat lân
vê tài chinh (uâc tinh t6ng thâ't thoat v~t châ't và tài chinh chiêm 50
60% san luqng).

vê m~t d~a ly, ba vùng kinh tê lân duqc uu tiên: Hà NQi - Hai Phông
- Quang Ninh, TP.HÔ Chi Minh - Biên Hôa - Vüng Tàu và Dà Nâng - Huê
- Dung Quât. Tiêu chuân dê ra cho cac dô th~ lo~i 1 là 80% dân cu duqc
Mp 6ng nuâc nam 2000 (150 lit/ngu~i/ngày), 100% nam 2010 (160
lit/ngu~i/ngày) và 100% nam 2020 (180 lit/ngu~i/ngày) dê ngang tâm vâi
cac thành ph6lân éJ châu Anhu Bangkok, Kuala Lumpur hay Jakarta.

Dê dap ûng nhùng nhu du này, cu6i nam 1998, Thù tl1âng Chinh phù
ra chi th~ trong d6 nhân m~nh nhùng diêm chinh sau:

- Quy ho~ch dâ't dai theo cac dv an uu tiên;

- Cai t6 cac công ty nuâc nhâm tang cu'~ng kha nang tv cân d6i tài chinh
và giam trq câ'p cùa Nhà nuâc (bao gÔm tV cân d6i tài chinh, rà soat
l~i biêu gia và h~ th6ng kê toan, tin hqc Ma cach tinh tiên, v.v.);

8 Lu'l;1ng nu'âc tiêu th1,l cho sinh ho~t trung binh mOt nllm à châu Âu thu'èmg du'l;1c u'âc
tinh khoang 140 lit/ ngu'èti/ngày.
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- Dâ'u tranh ch6ng thâ't thoat tài chinh;

- Hi~n dé;\i Ma công ngh~ và san xuâ't cac thiêt bi và v~t li~u cân thiêt;

- Bao v~ và sU' d1:1ng hqp ly nguÔn ml(jc;

- Nâng cao nâng It!c cua cac van phông nghiên cûu trong mlâc.

Bàng 3: Dl! kié'n nhu c~u mi&c nam 1998

Giai dO<;ln Dân s6 T' lê Tiêu Ntioc Ntioc T6ng s6 S6v6ny .
dél thj dtiqc lâp chuâ'n dùng dùng (tri~u d~u tti cân
(tri~u 6ng O/ng/ trong trong công m3/ngày) thié't (tri~u

ngtiài) ntioc ngày) sinh hO<;lt nghi~p USD)
1998 14,7 47 - - - 2,5 -
Tl! nay 23,4 75 120 2,1 2,2 4,3 900
Mn 2000
Tl! nay 30,4 95 150 4,5 4,5 8,8 2.165
Mn 2010
Tl! nay 46,0 100 160 7,6 8,3 15,9 3.570
Mn 2020

Ngu6n: BQ Xây dzfng, 1998, tr. 14.

Nam 1999, BQ Xây dt!ng (quyêt dinh s6 2834/BXO/KTQH) b6 sung
thêm quyêt dinh 63 vâi vi~c trinh mQt chudng trinh khung vê "Huâng phat
triên cua mé;\ng luâi phân ph6i nuâc èJ dô thi Vi~t Nam dên nam 2020", d~c
bi~t nhâ'n mé;\nh bao v~ nguÔn nuâc, quy hOé;\ch dâ't dai, dây nhanh tiên dQ
cac dt! an dùng v6n OOA dang triên khai, dâ'u tranh ch6ng thâ't thoat nuâc.
Ngoài ra, nâm 1999, BQ Xây dt!ng và Ban V~t gia chinh phu cùng công b6
mQt thông tri vê biêu gia nuâc (s6 03/1999 TTLT/BXO-BVGCP ngày
16/06/1999). Van ban huâng dân này dê ra cac nguyên t~c xac dinh gia
ban nuâc sé;\ch, bao gÔm ca chi phi khai thac thuQc cac giai dOé;\n san xuâ't,
phân ph6i và kinh doanh nuâc. Van ban này cùng c6 tinh dên y kiên cua
khach hàng, kha niing thanh toan và hoàn tra cac khoan vay cua h<;>, dÔng
thài tinh dê'n mûc cân d6i kê' toan (khai thac) và tài chinh (dâu tu) cua cac
công ty nuâc. Quyêt dinh này cho thâ'y ban châ't cua cai cach cac công ty
nuâc trong khi gia vân bi quan ly9, dao d(lng giùa cân d6i kinh doanh cua
cac công ty và kha nang thanh toan cua nguài sU' d1:1ng/khach hàng.

9 Nhung së là sai lâm nê'u cho dây là biêu hi~n tn,tc tiê'p cua di san cua chu nghïa t~p

thê. Trên thl!c tê', trong m\>t s6 hoàn canh cua n~n kinh tê' thj trtiàng, nhà miOc râ't
quan tâm Mn biê'n d\>ng gia ca cua cac tài san c6t yê'u (trong d6 c6 gia 1 m3 ntié/c).
Xem vi d~ v~ l~p khung gia ntiélc éI Casablanca (Mar6c) vé/i djch v~ công dtiqc uy
quy~n cho Ondéo (Suez-Công ty mié/c Lyon).
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Nhilng niim 2000: tdng kit, triJ ngf1.i và hllflng phllt triin

Nam 2000, tinh hinh cung câ'p mt& éJ dô thi trên ca mtâc nhl1 sau:

- 50-60% dân cl1 dl1ç'c s11 dl;lng nl1âc s~ch;

- Nhu c~u luôn gia tang: l1âc tinh 111Q'ng nl1âc tiêu thl;l hi~n nay là 70
üt/ngl1ài/ngày, trong nhùng nam tâi là 120-150 üt/ngl1ài/ngày;

- Thâ't thoât nl1âc (v~t cMt và tài chinh) l10c tinh trung binh khoang 30-40%;

- Châ't 111Q'ng nl1âc giam rB ~t do ô nhiêm nl1âc ngâm;

- Gia nl1âc con thâ'p (trung binh 3.000 dÔng/m3, Wemg dl1emg vâi 0,2
euro), trong khi chi phi khai thac và dâu Wliên tl;lc tang, gây sûc ép
d6i vâi cân d6i kê toan.

Nhiêu dl! an dl1ç'c tài trç' da phl1emg hay song phl1o'ng da gitip di
thi~n dang kê tinh tr~ng cung câ'p nl1âc trong pMn lân cac dô thi éJ Vi~t

Nam. Tâ't ca 61 thành ph6 câ'p tinh dêu dl1ç'c trang bi M th6ng câ'p nl1âc.
Hi~n c6 241 tr~m bo'm vâi t6'ng công suâ't dl,1 kiên là 2,96 tri~u m3/ngày.
Trong s6 547 thi trâ'n, thi xa trên d nl1âc, 140 da dl1ç'c cung câ'p nl1âc
vâi công suâ't 163.680 m3/ ngà y, 66% tr~m bo'm khai thac ngu6n nl1âc
m~t và 34% khai thac nguÔn nl1âc ngâm. Cac thành ph6 chinh c6 M
th6ng cung câ'p nl1âc lân, ngày càng hi~n d~i hem: TP.HÔ Chi Minh
(850.000 m3/ngày), Hà NQi (400.000 m3/ngày) và Hai Phong (136.000
m3/ngày).

T6'ng dâu tl1 cua cac dl,1 an câ'p nl1âc éJ cac dô thi Vi~t Nam trong giai
do~n 1996-2000 lên dên hem 1 ti USD (trong d6 200 tri~u là khoan vi~n trç'
không hoàn l~i, khoang 400 tri~u là v6n ODA và 350 tri~u vay tù cac tÔ
chûc qu6c té); thém vào d6 là g~n 2.000 ti dÔng dâu tl1 cua Chinh phu và
cac dia phl1o'ng Vi~t Nam. Nhà s6 tiên dâu W này, t6'ng công suâ't nl1âc
san xuâ't dl1ç'c da lên tâi 600.000 m3/ngày.

Nam 2001, HQi nghi qu6c tê vê cung câ'p nl1âc éJ dô thi l~n thû IV da
dl1a ra s6 li~u tÔng kêt dâu tiên. M~ng 111âi câ'p nl1âc dl1ç'c méJ rQng vâi
vi~c Mp d~t c6 M th6ng éJ cac tinh. Tuy nhiên, v~n con nhiêu kM khan
do cac nguyên nhân khac nhau, vi dl;l nhl1 châ't 111ç'ng nl1&, ti l~ thâ't thoat
cao, quan ly cac công ty nl1âc v~n theo hinh m~u cu, biêu gia không thich
hç'p, V.v. Nhiêu ly do dl1ç'c dl1a ra: t6c dé) dô thi Ma cao; thu tl;lc hành
chinh và tà'i chinh n~ng nê; thiêu ph6i hç'p giùa tr~m x11 ly nl1âc, m~ng
111âi phân ph6i và quan ly tài cMnh cua cac công ty nl1&. H~u qua là ti
l~ thâ't thoat nl1âc éJ dâ thi v~n râ't cao: khoang 30-40%. Ti l~ thâ't thoat
thâ'p nhâ't là éJ Dà ~t (19,2%) và Vung Tàu (21,5%); mQt trong nhùng no'i
c6 ti l~ thâ't thoat caojnhâ't là Hà NQi (57%). C1 mQt s6 thành ph6, m~c dù
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cac tr~m bdm mâi duqc xây dl!ng nhling li l~ thât thoat vân lân (>50%)
do duàng 6ng dân nuâc dà qua cü, d6 là truàng hqp cua Trà Vinh, Nam
Dinh, Cân Thd và Hà 'Jmh.

Cu6i nam 2001, s6 li~u tÔng kêt cho thây c6 170 dl! an dang duqc
triê'n khai 0' Vi~t Nam trong lînh vl!c câp nuâc 0' dô th! (tr~ gia 11.500 li
d6ng trong d6 8.562 ti do nhà tài trq nuâc ngoài câp von). Công suât san
xuât nuâc d~t 3,27 tri~u m3, tûc là gâp 1,75 lân so vâi nam 1991. Tù nam
2001, thài h~n cac khoan vay là 10 nâm, vâi lài suât hàng nâm 5,4% (cac
khoan vay cho cac dt! an dà triê'n khai truâc d6 vân giù lài suât hàng
nam 7,2%).

Tù 1998 dên 2000, hai quy d!nh mâi duQ'c dua vào: "phat triê'n bên
vùng" và "xà hQi Ma" vi~c câp nuâc 0' nông thôn. Vi~c xây dl!ng cd

sO' h~ tâng dt t6n kém và dôi Mi nhùng khoan dâu tu lân mà Vi~t

Nam không thê' tl! minh c6 du. Do d6, Vi~t Nam Hm kiêm nhùng hinh
thûc tài trq khac ngoài OOA, hdn nùa OOA ngày càng kèm theo nhiêu
diêu ki~n. Nêu nhu cac thành phân kinh tê và xà hQi dêu duqc huy
dQng, thi sl! tham gia cua h9 cüng khac nhau tùy theo 0' môi truàng
nông thôn hay thành th!. Cf nông thôn, chinh sach "xà hQi h6a" dang
hinh thành và duqc chinh thûc khuyên khich nam 2000. Chinh sach này
"nhdm huy dQng toàn dân tham gia vào cac hoqt dQng, da dqng h6a cac hinh
thûc dàu tl1, tqo dMu kiçn thuqn lqi cho cac nh6m nhl1 cac hQ gia dinh, cac
nh6m kinh doanh, cac hqp tac xà, cac doanh nghiçp, dt tham gia g6p vô'n,
tham gia thl!C hiçn, duy tu, qudn ly và kinh doanh ctic dl! an và dich Vif ctfp
nl1âc sqch". à thành th!, vê nguyên t~c, gia nuâc nMm vào cac tâng lâp
xà hQi và kinh tê sung tuc, dê' nguài nghèo c6 nhiêu cd hQi tiêp c~n

vâi nuâc s~ch hdn.

Cuâ'i cùng, ban tÔng kêt này dê c~p dên nhùng ngh!ch 19 cua cach
tinh gia nuâc. Th~t v~y, gia nuâc hi~n nay không phù hQ'p vâi tinh thân
cua chi th! s6 40/1998/CT-ITg là vùa tang cuàng quan 19 cân b~ng, vùa
phat triên vi~c câp nuâc 0' dô th!. Dê' làm duQ'c diêu này, "dn dl1a ra giti
nl1âc theo câc nguyên ttic tinh totin phù hqp vûi khd ntlng chi trd cùa khtich hàng
và khd ntlng hoàn trd nq".

Phân tich này thê' hi~n hai trO' ng~i: mQt m~t, cac công ty nuâc ho~t

dçmg không c6 lài và ngành nuâc vân côn duQ'c trq câp nhiêu; m~t khac,
truâc nhu câu ngày càng tang, c6 nhiêu phudng thûc tài trq c6 diêu ki~n.

Chinh phu dang Hm kiêm nhùng hinh thûc dâu tu và quan 19 mâi, không
pMi cùng mQt khuôn mâu duy nhât. Cac hinh thûc dâ'i tac tu nhân-Nhà
nuâc duàng nhu duQ'c khuyên khich phat triên trong toàn bQ lînh vl!c h~

tâng và d!ch Vl.;l công.
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Chiê'n hiQ'c hQ'p tac và hinh thûc dô'i tac Nhà nu'ôc-hi nhân

vê t6ng thê, Ci dô thi cting nhu' Ci nông thôn, th~p niên 1990 du'<;1c danh
dâ'u bâng st! xuâ't hi~n cua chiê'n lu'<;1c qu6c gia vê cung câ'p nu'(fc sé).ch,
giup d~t ra cac ml.;lc tiêu dài hé).n và nâng cao hi~u qua cua cac thiê't bi.
M~c dù da c6 nhiêu tiê'n bq, nhting tinh hinh vân chu'a du'<;1c nhu' y mu6n
vê nhiêu m~t và dh nhùng nam 2000 du'<;1c danh dâ'u bàng nhiêu nh~n

xét: nhiêu vùng nqi dô và ngoé).i ô vân chu'a c6 h~ th6ng cung câ'p nu'(1c
sé).ch tht!c st!. Th~t v~y, chu'dng trinh qu6c gia ft tinh dê'n vi~c mCi rqng dô
thi vê m~t dân s6 cting nhu' không gian, và kèm theo n6 là nhu ch vê
nu'âc gia tang, cac nguÔn nu'âc té).i chô hé).n chê', lu'<;1ng nu'(fc thai tang, và
vâ'n dê pMt triê'n Mn vùng du'<;1c d~t ra. Tuy nhiên, dt! an di cach thê' chê'
cua ngành câ'p nu'(fc dang du'<;1c triê'n khai rQng rai nhting chu yê'u vân côn
mang Hnh tham do, chu'a gi<li quyê't du'<;1c nhiêu vâ'n dê, d~c bi~t là phu'dng
thûc tài tr<;1 và hinh thûc quan ly c~n thiê't. Vâ'n dê này da xuâ't hi~n tù
cu6i nhùng nam 1990 Ci Vi~t Nam và trCi thành vâ'n dê chiê'n lu'<;1c d6i v(fi
st! phat triê'n cua ngành câ'p nu'âc, và là chu dê cua nhùng cUQc tranh lu~n

vê tu' tu'Cing, xa hQi và kinh tê' hi~n nay khi nàm trong m6i quan M cua
Vi~t Nam vâi cac thê chê' qu6c tê' và cac cd quan phat triê'n.

T6ng kit vé th€ chi: cac hinh thU'c doi tac Nhà mlélc-h/ nhân da d{lng

CH cach ngành cung câ'p nu'âc sé).ch Ci dô thi da hinh thành vào dâu
nhùng nam 1990 v(1i vi~c kê't h<;1p dân d~n st! biê'n d6i cua cac thê' chê' vâi
cac phu'dng thûc d~u tu' vào cd sCi hé). t~ng tu'dng ûng.

Giai dOé).n dâu tiên trong qua trinh phat triê'n ngành câ'p nu'âc du'<;1c
danh dâ'u bàng vi~c tang công suâ't san xuâ't nu'(1c (tr~m xU' ly và c<li té).O
m~ng lu'âi).

Trong giai dOé).n hai di~n ra vào cu6i nhùng nam 1990, m~ng lu'âi câ'p
nu'(fc du'<;1c mCi rQng, cac dt! an câ'p nu'âc du'<;1c triê'n khai trên toàn qu6c,
dÔng thài dây là giai dOé).n d~t cd sCi cho di cach thê' chê'. Tù dâu nhùng
nam 2000, di cach thê chê' trCi thành thach thûc lân nhâ't cua ngành câ'p
nu'âc, tMm chi là diêu ki~n dê' ngành này pMt triê'n bên vl1ng, d~t ra
vân dê "kha nang du'<;1c ung hQ" vê kinh tê' và tài chinh cua qua trinh
ccii cach dang di~n ra. Trên tht!c tê', dây là thài gian hoàn tra nhùng
khoan cho vay dh tiên tù nhùng nam 1985-1990 (tru'àng h<;1p cua Hà
NQi) và tru'âc tinh tré).ng không c6 kha nâng chi tra cua cac công ty nu'âc,
cac nhà tâi tr<;1 d~t ra nhùng diêu ki~n cho vay m(fi t~o qnh tranh giùa,
cac công ty nu'âc cua Nhà nu'(fc, và dê xuâ't nhùng hinh thûc d6i tac Nhà
nu'âc-tu' nhân m(fi.
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Tù nam 2001, cac nhà tài trQ' qu6c te' (Ngân hàng The' giâi, Ngân hàng
Phat triên châu A, Cd quan Phat triên Phap), cac công ty mtâc thuQc tinh
- thông qua HQi câp thoat mtâc Vi~t Nam và cac cd quan hành chinh liên
quan (BQ Xây dl,tng và BQ Tài chinh) - cùng th6ng nhât nhùng h~n che' sau
khi rà soa t l~i chie'n htQ'c chung. LltQ'ng v6n dâu tlt cân thie't cho ngành
câp thoat nltâc dôi Mi Nhà nltâc phâi dân dân không côn là d6i tac duy
nhât. Tuy nhiên, d6i vâi chinh quyên Vi~t Nam, tlt nhân Ma ngành câp
nltâc éJ dô thi chi là m~ t bUQc phâi châp nh~n.

Chiin ll/(fC rua Ngân hàng Thi gi&i

Ngân hàng Thê giâi là mQt trong nhùng nhà tài trQ' chinh cho câp nltâc
éJ c.i.e dô thi Vi~t Nam và vâi tu cach này, dây là mQt trong nhùng d6i tac
chinh c6 anh hltéJng quan tr9ng dên cai cach ngành nltâc éJ Vi~t Nam. Tù
1998 dên 2003, Ngân hàng Thê giâi da dâu tlt 98,6 tri~u USD vào lïnh vl,tc
câp nltâc và hdn 80 tri~u USD vào chltdng trinh thoat nltâc éJ ba thành ph6
chinh. Chiên lltQ'c cua Ngân hàng Thê giâi trong lïnh vl,tc câp nltâc c6 thê
dltQ'c tiên hành tùng bltâc. Vào dâu th~p ky 1990, phltdng châm cua h9 là
"tlt nhân Ma, lQ'i nhu~n". Sau d6, theo nguyên t~c thl,tc tê10, t6 chûc qu6c
tê này da c6 bltâc hành dQng mêm deo hdn và tiên triên dân.

Hi~n nay, Ngân hàng Thê giâi dang tim cach phat triên hinh thûc d6i
tac mêm deo giùa "tu nhân" và "Nhà nltâc", nh~m tâng hi~u qua cua cac
phltdng thûc da dlta ra, không phân bi~t cac lo~i hinh d6i hic, nhà dâu tu
hay doanh nghi~p. Hoàn tra ~i cac khoan vay tù cu6i nhùng nam 1980 là
mQt vân dê kh6 khan d6i vâi cac công ty nltâc, vi v~n qua trung gian là trQ'
câp cua Nhà nltâc. NgltQ'c l~i, tù nhùng nam 2000, cac khoan tin dl:mg dêu
kèm theo diêu ki~n và t~o ra sl,t qnh tranh giùa cac công ty nltâc dê nâng
cao hi~u qua. Qua dl,t an mâi "Performance benchmarking urban supply" (2002),
Ngân hàng Thê giâi d~t cac công ty nltâc vào thê c~nh tranh, nhUng d6ng
thÔ'i v~n d6ng y câp nhùng khoan vay b6 sung. Ngân hàng Thê giâi th~n

tr9ng hdn vâi khu vl,tc tu nhân và di theo hltOOg mà Nhà nltâc (và BQ Xây
dl,tng) dê ra.

Trong cach d~t vân dê này vê di cach lïnh vl,tc câp nltâc, ynghIa xa hQi
- m6i quan tâm thltàng trl,tc cua chinh quyên qu6c gia - dltQ'c chu ynhiêu hdn
trong cac chinh sach tài trQ' qu6c tê. Chinh quyên Vi~t N~m không mu6n tu
nhân Ma toàn bQ ngành câp nltâc, nhât là éJ cac thành ph6 100 dê tranh g~t

ngltÔ'i nghèo ra ngoài lê, ding nhlt tranh khung hoang xa hQi và chinh tri.

10 Tntélc dài hai - th!!C té' hay duqc nêu ra - cua Nhà nuélc là xây d!!ng m(lt nên kinh té'
thj truèmg theo djnh huélng xà Mi chu nghia.
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D6i vâi Ngân hàng Thé' giâi, cac d6i tac tu nhân da c6 m~t trong
ngành mtâc. Ngân hàng Thé' giâi khuyé'n khich thành l~p liên doanh giùa
mQt doanh nghi~p công chinh và xây dl!ng vâi công ty câ'p mtâc cua tinh,
vâi hy vQng dng cd câ'u này sè dQc l~p vâi UBND và ho~t dQng trên cd

sd hqp dÔng giùa hai doanh nghi~p. Ngân hàng Thé' giâi cho râng, Chfnh
phu da md cd'a d6i vâi cach tié'p c~n mâi này, nhu'ng tntâc tiên cân thd'
nghi~m qua mQt dl! an thi di~m. Vai trè> cua HQi cac công ty mtâc pMi
duqc tang cuàng và chinh thûc Ma, ngoài ra nên l~p mQt diên dàn bao
gÔm mQt s6 công ty. vê m~t này, Héli Phàng là mQt mô hinh t6t.

Theo Ngân hàng Thé' giâi, né'u cac công ty nuâc bUQc pMi c6 lai, thl
biêu gia phài do hQ l~p ra; ngliqc l~i, né'u ml;lc tiêu là chinh hi, thl nên c6
mQt M th6ng trq giup xa hQi.

Chién lutlc rua Ngân hàng Phat min châu A (ADB)

ADB tham gia vào cac ho~t dQng phat tri~n linh Vl!c câ'p nuâc và h~

tâng phl;lC Vl;l thoat nuâc tù nam 1993. ChUdng trlnh vi~n trq bao gÔm hô
trq ky thu~t cho TP.HÔ Chi Minh d~ l~p sd dÔ câ'p nuâc chu d~o, và ba
dl! an d 18 tinh vâi tÔng s6 tiên cho vay lên tâi 195 tri~u USD. Nh~n thûc
duqc vai trè> quan trQng cua khu vl!c tu nhân trong phat tri~n h~ tâng câ'p
nuâc, nam 2000 ADB da cho vay 35 tri~u USD dê tri~n khai dl! an BOT
(Xây dl!ng, V~n hành, Chuyên giao) nhà may xd' ly nuâc Thu Dûc d TP.HÔ
Chi Minh. Dây là dl! an BOT vâi sl! tham gia nhiêu nhâ't cua tu nhân (tÔng
s6 v6n: 140 tri~u USD), minh chûng cho mong mu6n khuyé'n khich nhùng
hinh thûc d6i tac Nhà nuâc-tu nhân cua ADB. Sl! hi~n di~n cua ADB trong
dl! an ki~u này cho phép cac doanh nghi~p tu nhân nh~n duqc nhùng
khoàn vay dài h~n, dê xuâ't nhùng hinh tûc quan ly và công ngh~ xây
dl!ng tiên tié'n, và cu6i cùng là diy nhanh vi~c thl!c hi~n dl! an ll

.

M~c dù mong mu6n cua ADB là dt ra ràng và khuyé'n khich rQng rai
sl! phat tri~n cua khu vl!c tu nhân, nhu'ng nhùng dl! an BOT gân dây l~i

11 "Chûng tôi hy vQng ràng phtielng thûc hqp tac nhti trong d1.;i an Thù Dûc và nhùng d1.;i
an da thành công a nhùng Mi khac trong khu v1.;ic khac c6 thê dtiqc nghiên cûu ti mi
té,li Vi~t Nam và hy vQng nhùng mÔ hinh hqp tac nhti v~y dn dtiqc chù d<)ng th1.;ic
hi~n hein nhàm giam bât ganh n~ng cùa Chinh phù trong vi~c tài trq cho co sa hé,l tâng.
Ngân hàng Phat tri~n châu A Iuôn sân sàng hÔ trq Chlnh phù Vi~t Nam trong vi~c

xây d1.;ing quy ch~ t1.;i cM cho cac t6 chûc, nâng I1.;ic di~u ti~t và té,lO di~u ki~n ti~p c~n

véli cac chuyên gia ky thu~t dn thi~t dê hô trq cac d1.;i an này". Tài trq và phat tri~n

co sa hé,l t~ng môi trtiàng té,li Viêt Nam: Trtiàng hqp "H<)i thao v~ cung câ'p ntiélc và
xù Iy ntiélc thiii" do ông John Sammy, dé,li di~n toàn quy~n Ngân hàng Phat tri~n châu
A té,li Vi~t Nam, chù tri, Hà N<)i, ngày 22/3/2001.
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thât b~i. Diêu này cho thây s1;i phàn dâ'i cua chinh quyên Vi~t Nam dâ'i
vâi nhùng phu'o'ng thûc mâi này trong tài trQ' và quan 11 h~ tâng câp nu'âc.

Chiin Illf/c ma Phap: Phàng kinh ti và Cd quan Phat tri€n Phap

Phap mât 10 nam kê tù 1989 dê giup cac doanh nghi~p Phap ho~t

dQng d Vi~t Nam th6ng qua cac "thoa thu~n trên nghi dinh thu'''. Lé ra
diêu này giup h9 xâm nh~p du'Q'c vào thi tru'àng mâi n6i lên này và ho~ t
dQng lâu dài d dây. Thé' nhu'ng, già dây ké't qua da thay d6i vi cac doanh
nghi~p này da rut di sau mQt sâ' thât b~i. Cuâ'i cùng, lInh v1;ic câp nu'âc
bi cho là không dem l~i lQ'i nhu~n. Th1;ic v~y, né'u nhu' cac d1;i an BOT
du'Q'c khuyé'n khich tù giùa nam 1997 và co ve phat triên trong nhiêu lo~i

hinh h~ tâng nhu' du'àng bQ, du'àng s~t, V.V., thi chung l~i thât b~i trong
lInh v1;ic nu'âc. Và né'u cac nhà dâu tu' vân thây d dây mQt phu'o'ng thûc
tài trQ' co thê triên khai, thi Chinh phu Vi~t Nam du'àng nhu' l~i co thai
dQ ng~ p ngùng.

Sau 10 nam dâu tiên tài trQ' cho cac d1;i an trong lInh v1;ic nu'âc và giup
doanh nghi~p Phap ho~t dQng d Vi~t Nam, ké't qua da thay d6i. Trong s6
hàng ch1,1c doanh nghi~p dé'n dây tù cu6i nhùng nam 1990, chi mQt s6 ft
tié'p t1,1C ho~t dQng vi nhùng 11 do khac nhau 12. Nhu' v~y, lïnh v1;ic nu'âc
tùng du'Q'c coi nhu' miên dât hûa d6i vâi cac doanh nghi~p Phap n6i tié'ng
thé' giâi, già dây l~i là mQt con du'àng dt h~p, th~m chi là nga C1,1t.

Tù cuâ'i nhùng nam 1990, Co' quan Phat triên Phap (AFD) da tié'p t1,1C
công vi~c cua Co' quan md rQng kinh té' (PEE) trong lInh v1;ic câp nu'âc
(PEE chi con t~p trung vào cac d1;i an thoat nu'âc và x\Î 11 rac dem l~i lQ'i
nhu~n nhiêu ho'n). DQng thai này cho thây vi thé' mâi cua Phap trong lInh
v1;ic câp nu'âc. Tù do, vâi tu' cach là nhà tài trQ' chinh, AFD chu trlio'ng pha t
triên quan h~ dâ'i tac Nhà nu'âc-tu' nhân d Vi~t Nam.

T6ng hÇ1p ki€m kê aie chiin Illf/c th€ chi

Sau th~p ky dâu tiên di cach ngành câp nu'âc, ngu'ài ta co thê thây
ra nhùng lïnh v1;ic da d~t du'Q'c nhùng chuyên bié'n dang kê và nhùng lInh
v1;ic chu'a co thay d6i quan tr9ng.

12 SAUR rût lui tü thang 9/2003 sau tMt bé,ü cûa dl! an H;t Long. OTV-Vivendi tié'p 1\Ic
ho;tt dOng (dl! an do ADB tài trq trong cac thành ph6 h;tng trung). SAFEGE càn dang
1I1àng Il! à l;ti Vi~t Nam, m~c dù da c6 uy tin vùng cMc. SADE à Dà Nâng cüng eût
lui vi Ngân hàng Thé' giâi không tài trq cha phh tié'p theo cûa dl! an nùa (m;tng 1I1âi
chinh duqc l~p d~t, nhung m;tng luâi phl:l và tr;tm xl1 ly nuâc mâi vh chua hoàn
thành). Công ly nuâc Lyon cüng rût lui sau khi dl! an BOT tMt b;ti.
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N6i mçH cach sd htc;1c, trong 10 nam, cai cach chu yé'u nMm tang san
htc;1ng m.tac b6' sung và cai tié'n ky thu~t b~ng cach nâng câp cac M thÔng
cù hay d~u tll mai dê' dap ûng vai nhu câu ngày càng tango Cac ml.;lc tiêu
chu yé'u nh~m giam th!t thoat v~t châ't và tài chinh, tang công suât, mà
rQng m~ng lllai và Mp d~t dÔng hÔ tai cac hQ sU' dl.;lng trên ph~m vi rQng.
Tuy nhiên, cac nÔ h,tc hllang nhi~u ho'n dé'n vi~c tang công suâ't, th~m chi
mèt rQng cac dl,t an san xuâ't nllac (Vi~t Tri, Hai Dllo'ng, Yên Bai, Lào Cai,
Gia Lâm), mà il chu y dé'n cai t~o và mèt rQng m~ng lllai phân phÔi.

Hi~n nay, nhln nt g6c dQ nhu du, sl,t tang trllètng cua cac dô thi lan
Mo trllac nhu du se tang m~nh, vai cac hlnh thûc sU' dl.;lng da d~ng ho'n
(gia dlnh, công nghi~p, nông nghi~p, du l~ch, v.v.). Trong tlnh hlnh môi
trllàng dang 10 ng~i cua mQt s6 thành ph6 vê vâ'n dê thoat m.tac, cân c6
nhiêu phllo'ng ti~n ky thu~t mai, d~t tiên, dê' xU' ly nllac. Dam bao dap
ûng nhu c~u trên ca nllac và châ't lllc;1ng nllac dài Mi nhùng khoan dâu
tulan trong tllo'ng lai. V!n d~ v6n vân chlla giâi quyé't dllc;1c. Né'u nhll gân
dây, vi~n trc;1 da phllo'ng và song phllo'ng dà giup dap ûng nhu du b~ng

cach kMc phl.;lc mQt pMn l~c h~u, thl cac khoan tin dl.;lng nllac ngoài se
không du cho nhu câu trong tuo'ng lai. Ho'n nùa, huy dqng nhùng nguÔn
vÔn da phllo'ng mai luôn kèm theo di~u ki~n cai cach cac công ty nllac và
cho phép li l~ dang kê' tu nhân tham gia. Cho dù giai phap v6n nhll thé'
nào, vâ'n dê biê'u gia vân dang dllc;1c d~t ra và tié'p tl.;lC là cd sèt cua cai cach
và sl,t vùng ch~c cua n6.

Nhung ngoài khia c~nh tài chinh và kinh té', kM nang tié'p c~n nllac
và biêu gia là nhùng thach thûc chinh tri chié'n lllc;1c. Li~u cac UBND c6
châp nMn tang gia nllac và lùi bllac trllac lu~n chûng tài chinh và ké'
toan cua cac công ty câp nllac? Dê ung hq cai cach ngành câ'p nllac, li~u

cac nhà tài trc;1 quôc té' c6 pMi ap d~t - thông qua cac diêu ki~n câp vÔn
- mô hlnh cua hQ vào Vi~t Nam, b~ng cach moi gQi ngày càng nhiêu khu
vl,tc tll nhân? Li~u yêu du c6 thay thé' nhu du và li~u c6 c6 là cd sèt dê
ngành câ'p mtac dllc;1C ung hQ không? Li~u quan ni~m nllac là hàng h6a
theo quy dinh quÔc té' c6 chié'n tMng cach tié'p c~n nllac là phllo'ng ti~n

di~u tié't và mang y nghia xa Mi không? Hay là trù phi chinh quyên Vi~t

Nam mèt rqng tll duy hàng h6a sang rmh vl,tc câp nllac nhll dà tùng làm
dÔi vai y té' và giao dl.;lc ("Xa hqi h6a" dllc;1c hiê'u là tll nhân h6a mQt
phân)? Rà ràng Vi~t Nam dang dûng èt ngà ba dllàng v~ chinh sach nllac
trong tuo'ng lai. Nhllng cùng cân hiê'u r~ng dây không phài là hai mô
hlnh ky thu~t vê quan ly nllac s~ch da tÔn t~i và luôn d6i dâu vai nhau
tù mQt tMp ky này mà cho dé'n nay chlla phân tMng b~i. Tlnh hlnh hoàn
toàn khac: d6i vai cac cd quan qu6c tê', bûc tranh toàn canh da rà ràng,
khâ'u hi~u da dllc;1c dlla ra và cac công Cl.;l dà dllc;1C diêu chinh; d6i vai
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phia Vi~t Nam, cach d~t vân d~ l~i khac hein: chinh quyên du'àng nhu'
biét chinh xac diêu mà h9 không muÔn và tMm chi cà di~u mà h9 carn
ghét. Thé nhu'ng con du'àng cai cach ngành câp nu'âc chu'a du'qc v~ch ra.
Néu nhu' nên tàng tu' tu'dng cùa nên kinh té th~ tru'àng theo d~nh hu'âng
xa hQi chù nghla không thê' thay dô'i, thl cac hlnh thûc quan ly dn
khuyén khich, tién dQ cài cach, nhùng thû dn lo~i bo và nhùng sang
kién mâi dn châp nh~n vân dang trong qua trlnh tranh lu~n. MQt vân
dê lân mang y nghla kép dang md ra, không chi vê vân dê câp nu'âc, mà
càn vê cài cach thê' ché và chinh sach dê' làm khuôn khô' và thuc dâ'y
vân dê câp nu'âc.

Tù nam 1997, ngu'ài ta da tién hành thi diê'm cac mô hinh quan ly d
dô th~ cung nhu' d nông thôn. Miên Nam là ndi thich hqp nhât vi gân nhu'
tât ca cac quan diê'm mâi co tM xem xét dêu n~m d dây, dù du'âi hinh
thûc BOT d TP.HÔ Chi Minh hay tu' nhân hoa mQt lInh vt!c (xây dt!ng).
M~c dù nhùng thi diê'm này càn h~n ché và chu'a da d~ng, nhu'ng n6 t~p

hqp cac dt! an thi diê'm mà chinh quy~n (BQ Xây dt!ng và Chinh phù) theo
dôi sat sao, d~c bi~t vê phân "bù da'p chi phi" và "khà nang chi tra" ho~c

"dÔng y thanh toan" cùa ngu'ài tiêu dùng-sÙ' dl:mg.

Nhùng m~t chinh cua mô hinh quan 19 nti6'c s~ch

(j Vi~t Nam

. Néu cUQC tranh lu~n quÔc té co tM chia thành hai trào lu'u tu' duy
chinh (mQt bên là trào lu'u tt! do, d~i di~n là Ngân hàng Thé giâi và cac
nhom tu' nhân lân, càn bên kia là trào lu'u chÔng dÔi l~i tu' nhân hoa 13),

thl d Vi~t Nam cUQc tranh lu~n xoay quanh nhiêu vân dê không hoàn toàn
thuQc trào lu'u nào. C6 hay không mQt mô hinh d~c thù cùa Vi~t Nam?
Ngay cà khi Vi~t Nam bUQc pMi cài cach cac công ty câp nu'âc và cac hinh
thûc khac nhau cùa quan M dÔi tac Nhà nu'âc-tu' nhân dang trong qua
trlnh tham dà, cung không cM'c cM'n r~ng tù dây Vi~t Nam rÔt cUQc së
rut ra du'qc nguyên ta'c. Già dây, cac thÙ' nghi~m tu' nhân Ma và nhùng
mong dqi tù cac dt! an BOT c6 ve nhu' không du'qc ùng hQ.

Giai do~n cài cach này du'qc danh dâu b~ng nhùng bu'âc tién và
nhùng bu'âc lùi. Cho dù Chinh phù ch9n phu'dng an nào, nhiêu vân dê vân
md, cho thây sau nhùng thach thûc kinh té, nu'âc vân là mQt vân d~ chinh

13 Trào htu này pMn Mi tu' nhân Ma nhu'ng không c6 y kié'n gi v~ vi~c dn c6 di~u tié't
tù khu vvc nhà nu'élc làm thoa màn mong mu6n cua hQ.
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tr! và xii hqi nh<:,-y cam. Nhùng trà ng<:,-i hi~n nay xoay quanh mqt s6 yêu
t6 pht,l thuqc lân nhau: quy chê và mûc dq phân câ'p cua cac công ty câ'p
mtâc, biêu gia mtâc và cac mô hlnh quan ly công ty câ'p mtâc.

Vi thé cûa cac công ty clip mlûc

Tù nam 1995, Lu~t Doanh nghi~p nhàm mt,lc tiêu cai cach cac công ty
nhà mtâc. Nam 1998, cac công ty câ'p mtâc dU'Ç1C coi là nhùng ddn V! kinh
tê' công ich pMi tù hO bao câ'p, nhUng vân ch!u st.! kiêm soat cua UBND.
Mt,lc tiêu lâu dài là "cung câ'p nU'âc cho san xuâ't và sinh ho<:,-t cua nhân
dân, tt.! chu vê tài chinh và pht,lc vt,l IÇ1i ich công". Ngh! quyêt cua Hqi
ngh! Un thû 3, BCHTW Dang cqng san Vi~t Nam kMa 9 (2001), vê "Ti{p
t!;lC chinh sach Mi mai, phat triin và nâng cao hi~u qua cua cac doanh nghi~p

nhà nwJc" nêu rô ràng cac <::ông ty câ'p nU'âc không côn mang tinh công ich
mà là nhùng công ty thU'dng m<:,-i.

Vi~c thay dÔi V! thê tù doanh nghi~p công ich sang doanh nghi~p kinh
doanh ngày càng pM' biên và ngày càng dU'Ç1c thê hi~n rô hdn trong cac
van ban lu~t (xem Lu~t Doanh nghi~p nhà nU'âc). St.! dqc quyên cua cac
công ty câ'p nU'âc b! coi là v~t can d6i vâi câi cach ngành nU'âc. Thê nhU'ng
mà ctla cho cac doanh nghi~p kMc vân côn là vâ'n dê kM khan, nhâ't là
à cac thành ph6 lân. Cac công ty câ'p nU'âc dang trong tinh tr<:,-ng dqc
quyên, nhU'ng không dU'Ç1c l<:,-m dt,lng. Dê làm diêu này, Chinh phu pMi
thông qua khung lu~t pMp cân thiêt dê bao dam IÇ1i ich cua ngU'oi stl
dt,lng. Tuy nhiên, cai cach cac công ty câ'p nU'âc chi co thê co hi~u qua khi
tang mûc dq tt.! chu cua hQ d6i vâi UBND.

Nam 1990, ngh! quyê't 217 chi ra ràng biêu gia nU'âc dU'Ç1C phân câ'p
cho d!a phU'dng, tù Ban V~t gia chinh phu chuyên xu6ng UBND cac tinh,
d6ng thoi giàm trÇ1 câ'p cua Nhà nU'âc. Tù do, sau khi HDND bàn b<:,-c,
UBND mÔi tinh thông qua biêu gia do công ty câ'p nU'âc cua tinh l~p ra.
M6i quan h~ giùa chinh quyên và cac công ty câ'p nU'âc trà nên cang thâng,
th~m chi xung dqt vâi nhau. Mûc dQ pht,l thuqc cua cac công ty câ'p nU'âc
d6i vâi chinh quyên d!a phU'dng khiên cho gia tht.!c tê không thê dU'Ç1C ap
dt,lng tht.!c st.!. Do do nhâ't thiêt pMi tach roi hai cd quan này. Hi~n nay,
quyên quyê't d!nh trong linh vt.!c gia vân thuqc vê HDND, cd quan l~p

pMp câ'p tinh. Thông tU' 03 cua Bq Xây dt.!ng là biêu gia dê tham khao;
nhUng dê ap dt,lng, cac công ty câ'p nU'âc pMi trlnh gia lên UBND, sau do
UBND dU'a lên HDND dê thông qua. à dây, phân câ'p kim hiim nghiêm
trQng st.! pMt triên cua ngành nU'âc. Trong khi gia di~n, dâu và tiên IU'dng
cua nhân công tang lên, thl gia nU'âc vân không dÔL H~u qua cua vi~c

phân câ'p là không công bàng vê gia trong cac tinh lân c~n vâi nhùng diêu
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ki~n thiên nhiên htCfng dtiCfng, t~o ra bâ't công xà hqi. Th~t v~y, nghiên
cûu éJ mqt s6 thành ph6 cho thâ'y c6 nhùng bâ't công lân giùa gia ntiâc và
thu nh~p trung binh cua nhân dân, cac thành ph6 lân nhti Hà Nqi và
TP.HÔ Chi Minh dtiqc htiéJng gia ntiâc bao câ'p, trong khi cac tinh phia B~c

phai tra gia râ't cao. Bâ't công ngày càng b~ cac tinh không dtiqc tiu tiên
chi trich và là nguÔn g6c sinh ra nhùng xung dqt mâi.

Biiu gin nllilc

à phân lân cac ntiâc pM t triê'n, ntiâc dtiqc coi là nguÔn ll!c kinh té'
bao g6m chi phi san xuât, câ'p, thoat và xù ly ntiâc thai. Trong phtiCfng
thûc phân ph6i và sù d\,mg ntiâc, mqt trong nhùng nguyên ta:c tham
khao hi~n nay khâng d~nh râng "ntiâc dtiqc tra b~ng ntiâc"14, Wc là
thông qua Ma dCfn tién ntiâc, ngtiài sù dl,mg tra cac chi phi chinh liên
quan dé'n v6n dâu tu và v~n hành cac thié't b~ cua ngành ntiâc. Ci Vi~t

Nam, vân dé biêu gia tréJ thành trQng tâm và là chu dé cua nhùng cUQc
tranh lu~n vé chié'n ltiqc.

MQt cUQc hQi thao vé gia ntiâc dà dtiqc HQi câ'p thoat ntiâc tÔ chûc
nam 2002. Chu dé xoay quanh vâ'n dê tl! cân d6i tài chinh cua cac công ty
câ'p ntiâc và l~p biêu gia. MQt s6 nghiên cûu cho thâ'y dng tù nay Công
ty câ'p ntiâc Hà NQi phai hoàn tra cac khoan vay dà ky vâi Phân Lan, trong
khi vân chtia tl! mlnh chi tra dtiqc tâ't ca cac chi phi (di~n, tiên ltiCfng ... )
b~ng nguÔn v6n tl! c6 và vân dtiqc UBND TP.Hà NQi trq câ'p. Bê xuâ't cua
HQi câ'p thoa t ntiâc là nh~m khuyé'n khich cac công ty câ'p ntiâc tl! cân d6i
tài chinh và nhti v~y phai tang gâ'p dôi gia ntiâc dê dam bao doanh nghi~p

ho~t dQng c6 lài. Tuy nhiên, UBND và nhâ't là HBND TP.Hà NQi phan d6i
tâng gia ntiâc. Bây không chi là tlnh tr~ng cua riêng Hà NQi, mà là vâ'n
dê chung và vân tiêp diên éJ Vi~t Nam.

Vâ'n dé ntiâc khac vâi vâ'n dê di~n vily do thê chê. Trong ngành di~n,

BQ Công nghi~p quyêt d~ gia (c6 thoa thu~n vâi Chinh phu). Trong khi
ngành ntié1c (câ'p và thoat ntiâc) thi do UBND thành ph6 quyêt d~nh, sau
khi dà dtiqc HBND thành ph6 thông qua. Nhti v~y, vâ'n dê là do ban châ't
chinh tr~, ga:n vâi chinh sach xà hQi vê ntiâc. Ngoài ra cüng dii co chinh
sach xii hQi d6i vâi thtiCfng binh và li~t si. Vi ly do bâu cù, cac uy viên
HBND không mu6n cho phép tang gia ntiâc. Cai cach ngành ntiâc éJ Hà
NQi dtiàng nhti b~ dlnh tr~ viliên quan dên xung dQt lqi ich tu ttiéJng trên

14 à dây chung tôi không d~ c~p Mn phan ûng v~ tinh râ't h~p cua khâ'u hi~u này. Di~u
làm tranh né hoàn toàn vi~c xac djnh mûe gia hqp Iy, hay chiê'n hi<;1c dAu hi gil1a cac
linh v\!c lièn quan trong ngành di~n, câ'p mtâc, thoat mtâc hay di~n tho~i di dOng.
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nên di san kinh té' t~p thê' cua cd ché' bao câp15 (ca dÔi vâi dân nghèo Mn
cac công ty câp mtâc dl.1qc trq câ'p).

Khi n6i dé'n mûc gia mà ngl.1è1i dân châ'p nh~n dl.1qc, nQi dung Cl,l thê'
cua khai ni~m này không dl.1qc n6i ra. Thl.1è1ng xuyên trong cac cUQc tranh
lu~n vê gia, ngl.1è1i dân không dl.1qc tham khao y kié'n. Thé' nhl.1ng, cac cUQc
diêu tra éJ Hà NQi và HM Phông cho thâ'y ngl.1è1i dân n6i chung séÏn sàng
tra tiên nhiêu hdn dê dl.1qc hl.1éJng dich Vl,l câp nl.1âc dêu d~n và châ't ll.1qng
t6t. Gia nl.1âc không pMi là mQt khoan chi lân d6i vâi cac hQ gia dinh éJ
thành thi, tuy éJ nông thôn không pMi nhl.1 v~y. N6i chung, ngl.1è1i dân y
thûc dl.1qc râng nl.1âc dl.1qc trq câ'p và bié't râng gia nl.1âc se pMi tang,
gi6ng nhl.1 d6i vâi cac dich Vl,l kMc. Tuy nhiên, xét tù phia câu, dài Mi
cua nguèli dân là diêu ki~n quyé't dinh vi~c tang gia da dl.1qc ba.o trl.1âc
này, tûc là vâi biêu gÏéi cao hdn, Công ty câp nl.1âc - hay bâ't ky mQt doanh
nghi~p nào khac - se phai cung câ'p mQt d~ch Vl,l châ't ll.1qng cao hdn.

Ngân hàng PMt triên châu fi. dl.1a ra mQt biêu gia dl.1âi 3% thu nh~p

hàng tMng cua mQt hQ gia dinh, nhl.1ng theo thÔng kê nam 2002, thu nh~p

trung binh cua hQ gia dinh éJ dô thi là 1,3 tri~u d6ng, trong khi gia nl.1âc
là 2.100 dÔng/m3, tl.1dng dl.1dng vâi 0,65% thu nh~p trung binh hàng thang,
diêu này chûng minh râng cac hQ c6 du kha nâng (hoàn toàn mang Hnh
ly thuyé't) tra tiên nl.1âc. Hdn nùa, chi phi nl.1âc trong thu nh~p trung blnh
hàng thang trên dâu ngl.1è1i râ't khac nhau tuy theo vùng dia ly: 0,8% éJ Hà
NQi, 0,6% éJ TP.HÔ Chi Minh, 0,8% éJ Dà Nâng, 0,5% éJ Vüng Tàu, so vâi
3,5% éJ Hà Giang, 3,2% éJ Cao Bâng, 1,5% éJ Hl.1ng Yên và 2,1% éJ Tiên
Giang. Phân câp trong chinh sach vê nl.1âc và d~c bi~t là biêu gia dân dé'n
nhùng bâ't công chinh vê xa hQi và khu vv.c dia ly, l.1u tiên cac thành ph6
lân ndi nguèli dân c6 mûc s6ng cao nhâ't.

Ngoài ra, cac công ty câp nl.1âc l~i phê phan vi~c trq gia: trên thv.c té',
chinh sach xa hQi vê nl.1âc nhâm vào cac d6i tl.1qng kM khân, coi ll.1qng
nl.1âc t6i thiêu tiêu thl,l là 16 m3/thang (135 lit/ngày). Thé' nhl.1ng, theo cac
bao cao cua Ngân hàng Thé' giâi, ll.1qng tiêu thl,l t6i thiêu c6 thê dl.1qc xac
dinh éJ mûc 8 m3 (50-60 lit/ngày), diêu này c6 nghIa là d~i da s6 ngl.1è1i

15 M~c dù da co nhùng nÔ h,tc M nâng cao châ't ht<;1ng m~ng ht~i, thâ't thoat v~n không
giàm mà ngu'<;1c I~i côn co xu hu'~ng tâng lên. Do d6 thâ't thoat du'àng nhu' thl!c 51! giln
v~i vâ'n dé quàn Iy cua Công ty câ'p nu'~c Hà NOL Hai gia thié't du'<;1c du'a ra: 1) ho~c

là mûc dO thâ't thoat tài chinh tâng, do 51! chié'm dl,mg tâng tù phia nhân viên cua
doanh nghi~p, 2) ho~c nhùng slip d~t giùa cac hO gia dinh và nhân viên (khoan) tâng
lên trong khi lu'Ç1ng nu'~c tiêu th", tâng. Nhu' v~y, ti I~ thâ"t thoât không phài là yé'u t6
mà Công ty câ"p nu'~c dn canh giac. vi UBND sè "Iâ'p Iô hÔng" du'~i hinh thûc tr<;1 câ"p.
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dân duQ'c coi là nghèo trong khi h9 c6 kha nang tra tiên nuôc. Tiêu chuâ'n
16 m3 là qua nhiêu vàg6p phân làm tang trQ' gia nuôc.

NMm bù vào nhùng thâ't thoat do gia nuôc sinh ho~t thâ'p, mQt s6
tinh dà tang gia nuôc d6i v(1i cac hinh thûc sU' d\:mg khac (Cl.;l thê là công
nghi~p và dich Vl.;l) lên râ't cao (5.000 dên 7.000 dÔng/m3), h~u qua trvc
tiêp là s6 lUQ'ng giêng khoan cua tu nhân tang nhiêu. Gia nuôc cho san
xuâ't công nghi~p Cf mûc cao khiên cac doanh nghi~p phâi tv khoan giêng
dê c6 duQ'c nuôc gia ré, do d6 làm phûc t<;lp công tac quan ly nguÔn nu(1c
và theo dai châ't lUQ'ng nuôc ngâm.

Ngoài vâ'n dê gia, côn tÔn t~i vâ'n dê mQt phân tiên nuôc không thu
duQ'c vi thâ't thoat và vi h~ th6ng quan ly kém hi~u qua. Th~t v~y, chê dQ
khoan vân tÔn t<;li - dôi khi ngay ca khi dà l~p dÔng hÔ nu(1c - và thiêu
sv tuang thich nguài sU' dl.;lng và gia ca làm dân dên nhùng thâ't thoat tài
chinh lôn cho dù dà c6 nhùng chuyên biên dang kê trong 10 nam gân dây.
Vi du nhu Cf Hà Nôi, râ't it cd sCf dich vu và kinh doanh thuc su tra tiên. . " . .
nuôc theo gia hi~n hành. NguQ'c l<;li, m~c dù nam 2001 dà c6 lu~t m(1i quy
dinh giam gia nuôc cho nguài nuôc ngoài, nhung mQt s6 nguài vân phâi
tra theo gia cù (6.500 dÔng/m3).

Vâ'n dê gia nuôc Cf TP.HÔ Chi Minh côn n6i cQm han nhiêu, mQt m~t
vi nhu câu dt lôn, m~t khac vi thâ't b~i cua nhiêu dv an BOT liên quan
trvc tiêp dên gia nuôc16. Trung tâm kinh tê này duàng nhu phan anh
nhùng cang thâng giùa Nhà nuôc dang giù dQc quyên trong lïnh vvc nuôc
và khu vvc tu nhân mu6n tham gia thi trl1àng. Cho dù hinh thûc quan ly
nào duQ'c lva ch9n, vâ'n dê gia nuôc vân cân duQ'c giai quyêt.

Cac mô hinh qulm ly công ty ciip nllélc

Biêu gia nuôc phl.;l thuQc mQt phân vào quy chê cua cac công ty câ'p
nuôc. Nêu ml.;lc dich cua cac công ty này là kinh doanh mà UBND không
châ'p nh~n tang gia, thi tinh hinh trCf nên không c6 l6i thoat. Nêu gia tang
và nêu cac công ty câ'p nuôc tiêp tl.;lC duQ'c nh~n trQ' câ'p mà không nghi
dên lQ'i nhu~n và nâng cao châ't lUQ'ng dich Vl.;l, thi vê lâu dài h~ th6ng së
không dûng vùng duQ'c. Nhu v~y, vâ'n dê là phâi lva ch9n mô hinh quan
lY. Dây chinh là vâ'n dê c6t yêu mà cac d6i tac trong lïnh vvc nu(1c d~t ra
mà không nh~n duQ'c câu tra lài th6ng nhâ't và dût khoat. Ra ràng dây
vua là vâ'n dê ky thu~t, vua là vâ'n dê chinh tri.

16 Theo dê nghj cua UBND TP.HÔ Chi Minh, giéi mtôc trung binh cho giai do~n 2004-2013
së là 4.200 dÔng/m3 thay vi 2.500 dÔng nhu' hi~n nay. Gia nu'ôc sinh ho~t së tAng tù
1.700 dOng lên 2.800 dÔng/m3 (www.vnexpress.net).
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Mô hinh cua Hai Phông là mô hinh dâu tiên du'<;1c khuytin khich m~nh
mè: cai cach né?i bé? công ty câp nu'âc b~ng v6n dâu tu' nu'âc ngoài. Quan
ly phân câp co th€ du'<;1c tri€n khai vi dang tÔn t~i nhiêu m~ng lu'âi èJ khu
vJ.!.e dô thi du'Ç1c eâp nu'âc. Con du'àng này cho thây hi~u qua cua dich Vl.;l
và khuytin khich nâng cao chât lu'Ç1ng dich Vl.;l công và dân dtin cai t6 l~i

cac công ty nhà nu'âc. Tuy nhiên, mô hinh này không th€ thvc hi~n du'Ç1C
trên kh~p ca nu'âc, nhât là èJ nhùng thành ph6 lân.

Hi~n nay, tiing tru'èJng dô thi cua hai thành ph6lân cua Vi~t Nam rât
cân nhùng khoan dh tu' lân mà nhà nu'âc không du kha niing dap ûng.
Tuy nhiên, cân phâi thOa man nhu câu ngày càng tiing và thu'àng là Cl.;lC
bé? Do do, cac m~ng lu'âi quy mô nho du'Ç1c pMt tri€n theo cac hinh thûc
quan ly da d~ng (BOT, dâu tu' tu' nhân, dv an dô thi cua Vi~t Nam ... ) và
trèJ thành nhùng con du'àng cân kMm pM.

M~c dù da thll' tu' nhân Ma ngành eâp nu'âc èJ mé?t s6 thành ph6lân
du'âi hinh thûc BOT, xu hu'6'ng mâi này vân chu'a du'Ç1C u'u dai, hay du'àng
nhu' vân con dang du'Ç1C tranh lu~n. Cac hinh thûc "d6i tac Nhà nu'âc-Nhà
nu'é1c" (VINACONEX) co ve du'Ç1C Nhà nu'âc tan thành hdn. Vân dê là cân
bitit du'Ç1C khu vvc nhà nu'âc co du khâ niing tài chinh, và nhât là ky thu~t,

dê dap ûng nhu câu dv kitin. Th~t là nghich ly khi khu vvc tu' nhân, qua
"xa hQi Ma" ngành nu'âc, du'Ç1c khuytin khich m~nh mè èJ nông thôn,
nhUng vân du'âi sv diêu khi€n cua cac cd quan quan ly (t6 chûc phi chinh
phu nu'âc ngoài hay doanh nghi~p tu' nhân Vi~t Nam). Ktit thuc thài h~n,

sau khi da ky ktit hÇ1p d6ng vâi công ty nu'âc cua tinh, cac m~ng lu'âi quy
mô nhû này l~i sap nh~p vào công ty nu'6'c, giup kip thài và nhanh cMng
dap ûng nhu câu nu'âc cho sinh ho~t ho~c cho cac ml.;lc dich khac.

Hi~n nay, "xa hé?i Ma" ngành nu'6'c èJ dô thi là vân dê mang tinh thài
sv, và ntiu Chinh phu rut ra bài hQc tU nhùng kinh nghi~m da qua, thi sè
du'a ra nhùng th€ thûc khac. Chinh phu mèJ cll'a d6i vâi nhùng hinh thûc
d~c bi~t, c6 g~ng làm cho chung thich ûng vâi thvc tti cua dât nu'âc và cac
lva chQn chitin lu'Ç1C và tu' tu'èJng cua minh.

Suy nghi kê't lu~n

D6i vâi cac thành ph6lé1n cua Vi~t Nam, chung tôi nhitc l~i ràng ml.;lc
tiêu dê ra cho kti ho~ch Mp d~t du'àng 6ng và tiêu thl.;l nhu' sau: 80% niim
2000 (150 lit/ngu'ài/ngày), 100% niim 2010 (160 lit/nguài/ngày) và 100%
niim 2020 (180 lit/ngu'ài/ngày), s6 dv an câp nu'6'c èJ dô thi tu'dng ûng vâi
11.500 ti d6ng trong d6 3/4 là v6n nu'âc ngoài.



QUÂ TR)NH PHÂT TRJÉN CÙA CÔNG 7iÎC QUÀN LY NUtJc S~CH CÙA NflÀ NWC... 165

Dê d~t du'qc cac ml.;lc tiêu này, vân dê câp nu'âc éJ Vi~t Nam vân t~p

trung vào cung. Vâi st! hô trq cua Ngân hàng Thê' giâi và Chinh phu Phân
Lan, mQt chiê'n lu'qc gÔm hai giai do~n dà du'qc xtic tiê'n. Giai do~n 1 (1990
2000) nhâm tang cu'O'ng kM nilng thê chê' và quan ly cua cac công ty câp
nu'âc, sÙ'a chùa và lâp d~t mâi m~ng lu'âi phân ph6i éJ dô thi (d~c bi~t là
éJ cac thành ph6lân nhu' Hà NQi, TP.HÔ Chi Minh, Hai Phàng17). Giai do~n
2 nhàm giam h~n chê' trang vi~c cung câp nu'âc và san xuât dê dap ûng
nhu c<lu éJ mûc cao.

Hem nùa, vân dê du'qc câp nu'âc d6i vâi ngu'O'i nghèo éJ Hà NQi cüng
kha kh6 khan nhu' éJ phân lân cac thành ph6 dang phat triên. Nhu'ng quan
tr9ng là nhùng chuyên biê'n kinh tê' vi mô cho thây éJ Vi~t Nam nghèo d6i
dang bi dâ'y lùi18: ml.;lc tiêu 10% dân s6 s6ng du'âi ngu'àng nghèo nam 2005
so vâi ti l~ rât cao cach dây 20 nam (40% nam 1985). Trang giai do~n dâu
tiên (1993-1998), "yêu tô' chinh dl gidm nghèo là tdng trllàng kinh tt giin viii
phân dâ't cho nông dân làm an nho, tif do h6a và da dqng h6a nông nghi~p"

(Trung tâm Khoa h9C xà hQi và nhân van qu6c gia, 2002). DÔng thO'i, mQt
nên công nghi~p mâi n6i lên, do phat triên phân ct!c éJ Dông Nam fi.. và
theo vi dl.;l cua Trung Qu6c, g6p phân du'a mûc tang tru'éJng lên cao (gân
dê'n hai chù sô). Ngu'O'i ta fun kiê'm st! nang dqng trong méJ rQng dô thi,
trâi qua vô san Ma và phân câp xà hqi dô tht. Nhu'ng chinh vi thê', hi~n

tu'qng ngoài lê vê kinh tê' - xà hQi và hi~n tu'qng ra khoi dô thi không nhûc
nh6i nhu' éJ cac nu'âc dang phat triên khac. RD ràng là mûc dQ tham gia
vào phân chia lao dQng qu6c tê' sè dê l~i dâu ân rD nét, kê ca trong chinh
sach d6i vâi cac khu vt!c éJ dô thi. Vi~c cung câp nu'âc éJ Vi~t Nam tréJ nên
câp thiê't vi trang vài nam Vi~t Nam dà d~t tang tru'éJng kinh tê' và dô thi
m~nh mè (vê m~t thê chê' kê tù 1989 vâi chinh sach D6i mâi, sau d6 trên
tht!c tê' kê tù dâu nhùng nam 1990, tang tru'éJng hai thâp nam 1997, và vâi
t6c dQ 6n dinh tù nam 2000). à Vi~t Nam, chinh cung tang ch~m hem nhu
câu nu'âc éJ dô thi vily do v6n dâu tu' và tài chinh. Thâm hl.;lt ngân sach
nhà nu'âc Vi~t Nam (3%) và l~m phat tuy dà du'qc kh6ng chê' nhu'ng dà
h~n chê' dang kê kha nang trq câp cua Nhà nu'âc. Hem nùa, tich lüy qu6'c
gia m~c dù tang nhu'ng vân không du dê chi cho nhu câu phat triên h~

tâng phl.;lc vl.;l cho cac dich Vl.;l công cQng. Khi không thê trông chO' vào Nhà
nu'âc, nhùng ngudn v6n khac phâi du'qc huy dQng. Trang nhùng nam 1990,

17 53 th, xii cua tinh cüng nàm trong ml,lc tiêu d~t tll~ du'<;1c câ'p nu'âc tU 70 Mn 80%. Chi
phi u'âc tinh lên Mn 750 tri~u USD.

18 "Phân tich 5ô'li~u CÙJ1 cac vùng giai dolJn 1993-1998 cho thây rang thu nh4p CÙJ1 1/5 dân sô'
nghèo nhâ't ro ràng t4ng Ttl{lnh han thu nh4p CÙJ1 2/5 dân 5Ô' giàu nhâ't (Basilacan, Pernia &
Estrada, 2003)", do Jacquet & Charnoz (2003) trich dân.
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d Vi~t Nam, nguài ta thuàng xuyên tranh lu~n v~ vâ'n d~ trÇ1 câ'p, tu nhân
hoa, quan ly ft ph~ thuQc quy~n lt!c chinh trt. Quan h~ dôÎ téic Nhà nuâc
tu nhân da xuâ't hi~n trong b6i canh dô tht d nhi~u ndi (Casablanca, Rabat,
Buenos Aires, v.v.) và duàng nhu cting là con duàng mà Vi~t Nam se theo,
nhung cân chi ra r~ng trong chiê'n luÇ1c cung câ'p nuâc, Vi~t Nam c6 g~ng

~o l~p h<,>c thuyê't riêng cùa mlnh: tù khi DÔi mâi, Vi~t Nam tranh dUÇ1c
làn song tt! do và cac khâ'u hi~u qu6c tê' b~ng cach râ't d~c thù: chfnh
quy~n trung udng tht!c st! tan thành kinh tê' tht trliàng và md clia ra thê'
giâi, nhung l~i thay dÔi theo y mlnh mqt cach kiên quyê't. Vi~t Nam da d~

ra nhùng giai pMp riêng trên cd sd "thli nghi~m và sai Mm". Hlnh thûc
BOT duÇ1c danh gia râ't cao trong thài ky qua dq, th~p ky 1990, khi nguài
ta tin r~ng cac d6i tac tu nhân se giâi quyê't dUÇ1c vâ'n d~ tài trÇ1 cho pM t
triên d cac nuâc dang pMt triên. Vi~n trÇ1 pMt triên se nhuàng chÔ cho
cac dông v6n dâu tu tNc tiê'p nuâc ngoài.

Nhung cuqc khùng hoang d châu Anam 1997, cac cÔ dông râ't nh~y
carn vâi nh~n xét "dâ't nuâc-nguy cd", cac công ty da qu6c gia rà soat
l~i chinh sach d6i vâi cac nuâc dang pMt triên19, chuyên tù "BOT dUÇ1c
Nhà nuâc bao dam kinh doanh" sang "BOT không dUÇ1c bao dam v~

kinh doanh" (Jacquet & Charnoz, 2003, tr. 12)20, dây chinh là cac nguyên
nhân làm giam dang kê thành công cùa cac phudng thûc này vâi tu
cach là phudng thu6c d~c trt cho vâ'n d~ v6n xây dt!ng h~ tâng dô tht.
Hi~n nay, tlnh tr~ng này l~i cho thâ'y con duàng quan M d6i tac Nhà
nuâc-tu nhân, nhung theo caçh d~c bi~t bdi vi không côn pho tMc cho
cac d6i tac qu6c tê'. vê m~t này, buâc ngo~t cùa nuâc lân lang gi~ng

Trung Qu6c dt co tac d~ng xây dt!ng; chung ta c6 thê d<,>c do~n trich
tù bao sau dây noi vê huâng di cùa Trung Qu6c trong lInh vt!c di~n

tho~i di dqng: "Không phdi là vin M cùa Nhà m/ûc, vô'n luôn 10 lting vi !lu

dài trong nlldc, 10 ctic d6i ttic lân trên thê' giâi tranh mâ't chile btinh. LI/a chQn
mang tinh dân tQc chù nghïa này rD ràng co l{li cho ctic bên Trung Quôc tham
gia; ctic bên nlldc ngoài không dliÇ!c lia thich, chi dliÇ!c tham gia (râ't ft) vào ctic
thoa thutfn cùa Td chûc Thlio'ng m~i thê' giâi. Btic Kinh khuyén khich c~nh

tranh, nhl1ng chi giùa ctic detn vi nhà nlldc vâi nhau. Hai nhà cung câ'p dich
VI! ntim giù giâ'y phép m~ng diçn tho~i di drlng: China Mobil và China
Unicom. [...] DôÎ vâi ctic nhà cung câ'p thiê't bi, tinh hlnh c6 dt chfu hetn,
nhung Nhà nlldc vdn là mQt bên tham gia theo chinh stich công nghiç, cho dù
d6 là ctic ttfp doàn nhà nlldc hay tu nhân. Chinh phù dà khuyén khich ctic tô'

19 Vu tiên cac m.t(1c n6i b~t hAn ho~c t6t hcm là cac mt(1c Dông Âu.
71l Dây là st! phân chia nH ro mm giùa Nhà mt(1c và cac bên tham gia, vi dl,l v~ m~t gia
d~ vào (inputs).
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hÇ1p di~n tà dia phlldng hÇ1p tac trên mQi phuclng di~n viii cac dô'i tac nllâc
ngoài dl nhanh chang titp thu dllqc kg ntlng công nghf'21.

Thông tin dà du'Ç1C du'a ra: nhât djnh se co nhùng ki~u d6i hic tu' nhân
Nhà nu'âc d Dông Nam A, nhung theo phu'dng thûc hoàn toàn khac vâi mô
hlnh quen thuÇ>c dà ti~n hành cho d~n bây già, ngay ca d t~m cà qu6c t~.

Hi~n nay, cac công ty câp nu'âc c6 nhi~m V1:1 h..t minh cai t~o cac m~ng
lu'âi cü, giam thât thoat, xoa hO vài nu'âc công cÇ>ng (d~u nhùng nam 1990)
và chuy~n hinh thûc tinh tiên khoan sang tinh theo dÔng hÔ cua tùng hÇ>
gia dinh.

M~ng lu'6'i c6 th~ du'Ç1C md rÇ>ng du'âi nhiêu hinh thûc khac nhau: cd

quan xuc ti~n chiu chi phi và tinh toan l~i v6'i ngu'ài sU' d1:1ng mâi qua chi
phi n6i du'àng 6ng, c6 sl;t tham gia cua tu' nhân hay nhùng t~p doàn lân
cua Vi~t Nam.

Cac gia thi~t sau dây c6 th~ du'Ç1C du'a ra vê qua trlnh ti~n tri~n cua
th~ ch~ Vi~t Nam trong ngành câ'p nu'6'c:

- Cac công ty câ'p nu'âc nhà nu'âc và dÇ>i ngü nhân viên vân du'Ç1c giù
l~i vi nhùng ly do ijch sU', nhung se không tham gia md rQng dô thi.
Bi~u tu'Ç1ng này cua nên kinh t~ t~p th~ du'Ç1c giù l~i. Vi nhùng thach
thûc trong cuÇ>c bh cÙ' d dia phu'dng (UBND tinh) xoay quanh vâ'n
dê nu'âc, nên rât kh6 dây nhanh ti~n trinh cua cuÇ>c cai cach này.

- Cac khoan dh tu' mâi d~ phân ph6i và làm s~ch nu'6'c dêu trl;tc ti~p

ho~c gian ti~p thu trên khach hàng, d~c bi~t là t~ng lâp trung lw.

- Vi~c ll;ta chQn cd quan tham gia c6 th€ t~p trung vào cac nhà d~u tu'

Vi~t Nam, ft ra dây là diêu du'àng nhu' du'Ç1c rut ra tu nhùng thU' nghi~m
vâi tu' nhân. Tuy nhiên, gia thi~t g~n thl;tc t~ nhât là sl;t tham gia rua
cac t~p doàn ky thu~t-tài chinh nhà nu'âc l6'n cua Vi~t Nam, thuQc tu'

ban nhà nu'âc và dà ho~t dÇ>ng tich cl;tc, vi d1:1 trong linh vl;tc xây dl;tng
(VINACONEX). Dây là mÇ>t mô hinh ki~u Hàn Qu6c (Chaebol).

Nhu'ng vân dê không phai là nên tang tài chinh và nang ll;tc quan ly,
mà là nang ll;tc làm chu cac ky thu~ t d~c thù cua ngành nu'âc. N~u chi~n

lu'Ç1C này, tru'âc tiên chi c6 ngu'ài Vi~t Nam tham gia, sau d6 c6 th~ thông
qua tu' ban nhà nu'âc, du'Ç1C ki~m nghi~m trong lInh vl;tc nang ll;tc san xuât
m6'i và phân ph6i nu'âc, thi rât c6 th~ se ti~p thu du'Ç1C ky nang ky thu~ t.
Th~ nhung, khu vl;tc d6i tac tu' nhân nu'âc ngoài (Ondeo, Veolia, SAUR) c6
le không th~ chà dÇ1i thêm nùa mÇ>t sl;t diêu chinh không th~ xay ra trong

21 Chinh phù Trung Qu6c mu6n t\lO di~u ki~n M xuat hi~n cac công ty 16'n qu6c gia,
Frédéric Bobin, Le Mande, thû ba ngày 30/12/2003, tr. 14.
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ngành ngày. HQ c6 th€ quyé't dtM chuyên sang cac mt6'c cMc cMn ho'n
(cac mt6'c Trung và Dông Âu) ho~c c6 lu~t chdi ra ràng ho'n. C6 th€ hQ se
m~t mOi vi trà dùa mà thài ky qua dQ t~o ra, giup Vi~t Nam thlÎ nghi~m
huy dQng dU<;1c cac nguÔn hIc và ky niing chuyên môn trong 10 nam.

Ho'n nùa, cac công ty câ'p nu6'c và thoat nu6'c se không càn, ho~c ft,
kha nang d6i m~ t v6'i nhùng nhu du râ't l6'n do tang truàng dô th~ và
nhùng can trà hiên nhiên vê môi truàng trong xlÎ 19' nu6'c thai. Nhttng né'u
mu6n s6'm xây d1.;tng trong ngành câ'p nu6'c mQt khu v1.;tc th1.;tc s1.;t cua Vi~t

Nam và mang tinh châ't nhà nu6'c (m~c dù c6 c~nh tranh), thi c6 th€ trlnh
dQ nâng l1.;tc và kinh nghi~m cua cac công ty nhà!1u6'c này vân chua du.
Cic d~ch Vl:! mà nhùng phuo'ng ti~n th€ ché' và ky thu~t m6'i này cung câ'p
se thié'u hl:!t dang kê so v6'i nhu ch câ'p và thoat nu6'c ngày càng tiing râ't
nhanh à dô th~.

Né'u chié'n luQ'c này mang tinh tMn dQc l~p và tl! hào dân tQc m~nh
me, thi n6 ding là mQt cUQc ché}.y dua th1.;tc s1.;t ch6ng l~i mQt bên là nhùng
nhu du câ'p và thoat nu6'c à dô th~, hi~n nay duQ'c tinh theo tiêu chuâ'n
qu6c té' (vê kh6i lUQ'ng cüng nhu vê châ't lUQ'ng), và bên kia là vi~c thành
l~p tuo'ng ûng nhùng nang l1.;tc thê ché', tài chinh và ky thu~t cua qu6c gia
trong linh v1.;tc câ'p nu6'c.

Vâ'n dê nhûc nh6i cân duQ'c làm sang ta c6 le là d~c thù cua ngành
nu6'c. Tu duy vê dQc l~p dân tQc và phat triên li~u da duQ'c xac minh trong
tâ't ca cac d~ch Vl:! công cQng à dô th~ chua? Li~u dây c6 pMi là mQt di
san tu tuàng vân càn tÔn dQng cua mQt thé' M se rài công vi~c trong
khoang 10 nam nùa không? Và né'u cUQc ch~y dua giùa tang nhu ch và
xây d1.;tng nhùng thié't b~ hoàn toàn cua qu6c gia là không cân sûc, thi
phuo'ng an nào khac se là cân thié't và dU<;1c tan thành?

Cu6i cùng, duàng nhu cUQc tranh lu~n vê tu nhân hay Nhà nu6'c s~p

ké't thuc à cac nu6'c dang phat triên. Sau khi nh~n ra trinh dQ quan 19' tÔi
kha ph6 bié'n22 cua cac cd quan cua thành ph6, sau tMng lQ'i cua th~

trttàng, tù vài nam trà 4i dây, chung ta da bu6'c sang mQt thài ky m6'i, vi
s1.;t d~h hu6'ng không chi dùng l~i à vi~c l1.;ta chQn giùa tu nhân ho~c Nhà
nu6'c, mà càn mà rQng ra thành nh~ thûc tu nhân và Nhà nu6'c. Tuy nhiên,
vân càn s6'm dê coi nhùng thê ché' này nhu phuo'ng thu6c d~c tr~. TMt
v~y, cho dù ké't hQ'p quan M d6i tac nhu thé' nào di nùa, thi tinh tr~ng chi
c6 mQt cd quan tham gia dân t6'i dQc quyên à dô th~. Vâ'n dê không pMi

22 Nàng sua't tha'p, trq dp nhi~u, sil' dl:lng nhi~u nhân công, tha't thmit mtâc và tha't thu
cao, djch V\l cha't htqng kém và không phù hqp vâi quA trlnh dô thi h6a.
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là cd quan nào và tu' cach tu' nhân hay Nhà nu'âc, mà là diêu chinh cd quan
do nh~m tranh ho~c ngan cMn tinh tr~ng dqc quyên h6a.

Vi~t Nam mu6n t~o qnh tranh m~nh me giùa cac bên tham gia vâi st!
diêu tiêt chinh cùa Nhà nu'âc, diêu này không lo~i trù vi~c tim kiêm thoa
hi~p giùa nhiêu yêu t6 xung quanh linh vt!c câp nu'âc. Vi~t Nam là mqt vi
dl;l sang t~o diên hinh vê mlJ rqng hinh thûc d6i tac Nhà nu'âc-tu' nhân.
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Vai trô cùa xa hQi công dân
trong quan Iy môi tru'Ô'ng dô thi1

René Parenteau

Nguy€n Quôc Thông

Tât cà cac cCi quan hqp tac qu6c té' dêu khuyé'n khich nhân dân tham
gia và khâng djnh râng rit cân v~n dQng xâ hQi công dân tham gia vào
quàn 1y môi tntàng dô thl. Ngân hàng Thé' gidi là mQt trong nhùng t6 chûc
1dn khdi xu'âng cUQc v~n dQng này và gQi n6 bàng thu~t ngù diêu hành
t6t dô thl (World Bank, 1999).

Trên tht;tc té', tât ca cac CCi quan này dêu rât ung hQ cac nguyên t~c

du'qc nêu trong Bàn ghi nhd 21 (HQi nghl Rio, 1992). NQi dung cua cac
nguyên t~c này là phân câ'p trach nhi~m quan 1y môi tru'àng cho chinh
quyên dla phu'Cing, chinh quyên dla phu'Cing cân t~p hqp nhân dân, hqp tac
vdi khu vt;tc tu' nhân, t~p tM và cQng dÔng. Nhu' v~y, phân 1ân cac Chu'Cing
trinh t~o diêu ki~n thu~n 1qi dê' phat tri~n kM nang cua nhùng d6i t,ic
này, d€ chuyên giao tht;tc quyên cho hQ. Nhung cac nguyên t~c này cho
râng xâ hQi công dân du'qc t6 chûc và bao gÔm cac d6i tac dQc l~p vdi
chinh quyên, c6 tM trd thành cac d6i tac cua chinh quyên.

Mt;lc tiêu cua chung tôi là nghiên cûu vai trô cua xâ hQi công dân Vi~t

Nam trong quàn 1y môi tntàng dô th~ thông qua cac hô Sci môi tntàng Ct;l
th~, d~ danh gia th6ng nhât và bât dÔng giùa cac t6 chûc cCi sd cua xâ hQi
Vi~t Nam (UBND, M~t tr~n T6 qu6c, t6 chûc quân chung) và cac cCi quan

1 Bài viê't này là kê't qua làm vi~c cua m(lt nh6m g6m René Parenteau, Nguy~n Qu6c
Thông, Trinh Duy Luân, Nguy~n Hùu Minh, Pascal Lavoie, Ph~m Khânh Toàn, Vü An
Khanh, Ngô Anh Dào, Nguy~n Trqng PhU'ang. Cle t.le giâ xin cam an tâ't cà cac thành
viên trong nh6m vê nhùng y tU'&ng mà hq da d6ng g6p.
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mà chung ta thu'àng gQi là t6 chûc phi chinh phù. Cac hô sd này minh hQa
cho ba loé;\i hOé;\t dQng cùa xii hQi công dân tham gia hOé;\t dQng quàn ly
môi tru'àng dô th!: l~p kê' hOé;\ch và quàn Iy môi tru'àng dô th!, cung cap
cac d!ch Vl.;! môi tru'àng dô th! và quàn Iy cac xung dQt trong giài quyê't
van dê môi tru'àng.

N6i vê tÔng th€, If thuyê't du'<;1c xây dt!ng theo khai ni~m di~u hành.
Thu~t ngù diêu hành chi mQt bO"i dnh chinh tr! xii hQi trong d6 c6 mO"i
quan Mgiùa chinh quyên và xii hQi công dân, theo quan di€m tâng cu'àng
nang h.,tc rua d!a phu'dng dê' tht!c hi~n phân cap quàn Iy. Xii hQi công dân
bao g6m khu vv.c tu' nhân, nhung trong chiê'n 1u'<;1c chinh tr! hi~n nay, chù
yê'u là cac t6 chûc cQng dÔng Cf cd sCf.

Giai do~n tié'p theo là thùa nh~n nhùng t6 chûc này, phât tri€n kM
nâng cùa hQ và trao quy~n cho hQ. Phât tri€n khà nâng là d€ xây dt!ng
du'<;1c cac th€ ché' m6'i c6 hi~u quà và dân chù t~i d!a phu'dng, thich h<;1p
v6'i sv. phât tri€n Mn vùng cùa cQng dÔng hu'âng theo cac ml.;!c tiêu qu6c
gia. Ngu'ài ta mong mu6n cac t6 chûc cQng dÔng Cf cd SCf dao ngu'<;1c quy
trinh danh gia nhu ch dê' cung cap cac dtch Vl.;! dô th! bàng cach tru'âc
tiên Mt d~u tù câu. Ngu'ài ta mong ràng cac t6 chûc này tham gia làm rô
và trinh bày nhu câu; v~n dQng nhùng ng1tài d1t<;1c hu'Cfng l<;1i và cac d6i
tac liên quan thông qua qua trinh tham gia và tu' van rQng riii; tham gia
quan If d!ch Vl.;! và h~ t~ng dô th! theo kM nâng thanh toan cùa nhùng
ng1tài du'<;1c h1tCfng 1<;1i. Cu6i cùng, cac tÔ chûc cQng d6ng Cf cd SCf phài It!a
chQn vê m~t ky thu~t, phat huy nhân Iv.c, v~t It!c, công ngh~ m~m phù
h<;1p v6'i bO"i canh cùa d!a ph1tdng, và pMi t~o ra cùa cai và vi~c làm.

à nhùng nu'âc Dông Nam fi.. theo chê' dQ xii hQi chù nghia (Vi~t Nam,
Lào), sv. tham gia cùa nhân dân nh1t ng1tài ta vân nghï Cf phu'dng Tây rat
h~n chê'. Tuy nhiên, chê' dQ này l~i l~p ra nhùng cd chê' riêng dê' v~n dQng
nhân dân thông qua cac tô chûc doàn th€ (HDND, M~t tr~n T6 qu6c, HQi
Phl;l nù, Doàn Thanh niên, Công doàn... ). Nhùng cd chê' và th€ chê' này
t~o nên mQt d~ng vùng den trong kiê'n thûc, bCfi vi n6i chung chung ta
không hiêu cl.;! thê chung v~n hành nh1t thê' nào trên tht!c tê', và nhùng dO"i
tac Cf cac t6 chûc này thu'àng n6i mQt cach kM khân và giù y vê vai trô
và sv. v~n hành cùa cac teS chûc d6.

Vi ly do nêu trên, chung tôi mu6n quan sa t, phân tich diêu ki~n và
d!a di€m xuat hi~n cac thành phân cùa xii hQi công dân Vi~t Nam trong
ho~t dQng quan If môi tru'àng dô th!, Cf mûc dQ dt! an cl.;! th€ và Cf mûc
dQ cac ch1tdng trlnh pMt tri€n d!a ph1tdng và cQng d6ng. D€ nghiên cûu
cac dv. aIl và ch1tdng trinh d6, chung tôi dâ I~p dê cu'dng phân tich chi tiê't
theo cac gia thiê't sau dây:
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- Xii h(>i công dân tham gia quan 19' môi tntèlng dô thi theo quan di€m
b~n vùng và di~u hành t6t Ci dia phu'dng.

- Cac thành ph~n cua xii h(>i công dân tham gia th'!c s,! vào cac qua
trinh quan 19' môi tru'èlng.

- Cac thành ph~n cua xii h(>i công dân can thi~p m(>t cach tt! chu và
nhèl d6 phat triê'n du'ÇlC tinh tt! chu cua cac thành ph~n d6.

- Cac thành pMn cua xii h(>i công dân không thê' tham gia mà không du'ÇlC
IÇli gi. Vi~c tham gia phâi giup h9 nâng cao nâng I,!c dê' phat tri€n chinh
mlnh và dê' thu du'ÇlC hi~u qua cao hdn trong nhùng công vi~c khac.

- Cu6i cùng, vi~c cac thành ph~n cua xii hqi công dân tham gia lâu
dài vào quan 19' môi tru'èlng dôi thi chi du'Çlc dam bao Mng kM nâng
d~t du'ÇlC s,! t'! chu tài chinh Ci mûc tu'dng d6i.

Sau khi xac dp,h ra khai ni~m xii hQi công dân, chung ta se phân tich
xem khai ni~m này du'Çlc ap d~ng vào Vi~t Nam nhu' thé' nào, và xii hqi
công dân v~n hành nhu' thé' nào trong ba d,! an phat tri€n dô thi và hai
chu'dng trlnh phat tri€n dia phu'dng và cqng dÔng.

Xâ hQi công dân và quàn Iy môi tru'~ng dô th!
Khai ni~m xii Mi công dân mu6n phan anh mqt I,!c Iu'Çlng d~c bi~t trong

c(>ng dÔng con nglièli: d6 là m6i quan h~ t'! nhiên giùa con ngttèli trong môi
tru'èlng chung (White et al., 1996, tr. 146). Gièl dây ngu'èli ta nghI r~ng cac t6
chûc dân s,! phai c6 cac d~c tinh sau: tt! chu và dqc I~p v~i khu v'!c nhà
nu'~c; tham gia cung c6 mang hi~p h(>i; g6p phân giup con ngttèli h(>i nh~p;
giup ké't n6i cac khu v'!c; v~n hành theo cd câ'u và n(>i quy dân chu; tlm
kié'm s,! kêt n6i theo chi~u ngang (Hadenius và Uggla, 1998, tr. 49-50).

Post và Rosenblum (2002, tr. 1) dii chi ra r~ng khai ni~m xii hQi công
dân không phai là yêu t6 câ'u truc trong tu' duy truy~n th6ng, và d~ nghIa
n6 theo cach cua phu'dng Tây c6 le không tu'dng ûng v~i cach nhin phu'dng
Dông v~ cd sCi cua xii hqi. Khai ni~m này cung bi m(>t s6 ngttèli d~t câu Mi
vi không thich hÇlP v~i nhùng ché' d(> xii Mi d~c bi~t. Tuy nhiên, cac thành
ph~n cua xii h(>i công dân da tréJ thành mQt trong nhùng m~c tiêu và mQt
trong nhùng d6i tac cua cac Cd quan hçtp tac qu6c té' v~ phat tri€n. Ra ràng,
Hoa Ky là nu'~c ung h(> nhi~u nhâ't cho cac te5' chûc cua xa hqi công dân
b~ng cac chu'dng trlnh hÔ trçt cua minh (Howell và Pearce, 2001, tr. 92).

)(il h9i công dân ?J âô thi

Nhùng thach thûc cua xii hQi công dân mà chung ta dang quan tâm
du'èlng nhu' g~n v~i nhùng vâ'n d~ phat tri€n cl1a d~a phu'dng và di~u hành
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dô thf. Ban dâu, cele vâ'n dê này chu yé'u liên quan dé'n dô thf Ma, nhà d
và h~ tâng trong nhùng nam 1960-1970. Trong nhùng nam 1980, vâ'n dê
t~p trung d linh v'!-c hành chinh và quàn 19 dô thf d cac mtâc dang phat
triên. Gân dây ngU'à'i ta mâi coi chinh quyên dfa phU'O'ng nhU' yé'u to cd bàn
rua công tac chi d~o phat triên (McCarney, 1996, tr. 5-6). Mong muon hiêu
moi hên h~ giùa xà Mi công dân và Nhà nU'âc chinh là s,!- khac bi~t cua
nghiên cûu vê khà nang diêu hành so vâi nhùng nghiên cûu kiêu khac vê
chinh quyên. Cac vâ'n dê vê diêu hành dU'Q'c dU'a lên hàng dh cùng vâi
vâ'n dê phat triên xà hQi. N6i mQt cach khai quat hO'n, khi chinh quyên bâ't
I,!-c trong vi~c quàn 19 dô thf, thl xà Mi công dân dô thf ngày càng tham
gia nhiêu hO'n vào vi~c giài quyé't cac thach thûc và cac vâ'n dê d~t ra.

Thành pMn cûa xii h9i công dân

Ngoài cac hi~p hQi, tÔ chûc cQng dÔng d cd sd và tÔ chûc phi chinh
phu, thành phân cua xà Mi công dân côn bao gÔm nhiêu nh6m và phong
trào xà hQi d,!-a trên tôn giao và dân tQc, ding nhU' cac Mi tlnh nguy~n

mang tinh châ't tU' Wdng, nghê nghi~p, ho~t dQng xà hQi hay VI mQt so m~c
dich chung. M~t khac, khi khai ni~m xà hQi công dân md rQng ra, mQt so
ngU'à'i chi trich dng theo kinh nghi~m, n6 qua bao trùm và do d6 vê m~t

19 thuyé't ft mang I~i ich IQ'i (Giddens, 1985, tr. 21-22). Theo chung tôi, chi
trich này nh~c nhd chung ta pMi dfnh nghia khai ni~m này rD ràng hO'n.

Xii h9i công dân và cac xii h9i trong thèli ky qua 49

Thà'i ky qua dQ tié'n tâi nên kinh té' thf tntà'ng và nhùng chinh sach
dân chu không phài là cai gl d6 dU'O'ng nhiên. Qua dQ ding là mQt chié'n
IU'Q'c cua cac t6 chûc quoc té', cac thê' ché' tài chinh phU'O'ng Tây, cac chU'O'ng
trinh vi~n trQ' nU'âc ngoài và nhân d~o, cüng nhU' cac t6 chûc phi chinh phu
khac. Theo Steven Sampson (1996, tr. 121), cac l,!-c IU'Q'ng này dU'Q'c nhùng
cd du dà c6 t~o diêu ki~n thu~n 1Q'i. NhU' v~y, nhùng thành phân xuâ't
hi~n trong hoàn cành qua dQ c6 thê bào v~ cach nhln 19 tU'dng vê xà hQi,
sù d~ng n6 nhU' công c~ chinh tIf, hay thông qua xà Mi dê bào v~ nhùng
IQ'i ich hoàn toàn riêng w.

Xii h9i công dân 11 Viçt Nam?

NhU' dà n6i d trên, 19 lu~n phU'O'ng Tây châ'p nh~n mQt cach wO'ng d6i
. r~ng xà Mi công dân t~o nên mQt không gian 10~i trù gia dinh và Nhà

nU'âc. Tuy nhiên, cach 10~i trù này không tlm dU'Q'c tU'O'ng dÔng trong
Kh6ng giao, tntÔ'ng phai trié't hQc chinh trf chu yé'u cua phU'O'ng Dông. MQt
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m~t, KhÔng giao không dê c~p dê'n ki€u tÔ chûc xâ hQi nào kMc ngoài gia
dinh và gia dinh dâ an sâu vào mÔi con ngliài. Ho'n nùa, quan h~ này vliqt
lên trên quan h~ giùa con ngliài và Nhà m.t&. M~t khac, KhÔng giao
không dê ra mQt hinh thûc diêu hành theo cac nguyên tâc dân chu chung
(Nosco, 2002, tr. 345). Mç,t trong nhùng h~u qua cua nguyên tâc này là cac
hi~p Mi tl;! nguy~n dliqc coi là yê'u t6 pM và Ôn d~ d6i vâi Nhà nliâc.
Hi~p hç,i dliqc Nhà nliâc dành cho nhùng ph~m vi ho~t dQng nhât d~.
Tom l~i, theo truyên th6ng, xâ hQi công dân và cac t6 chûc trong d6 không
dong vai trô hàng dâu d6i vâi xâ Mi Vi~t Nam.

M~t khac, nh~n xét này không co nghia là xâ hQi công dân Vi~t Nam
không co nhùng t6 chûc tlio'ng h! nhli éJ phlio'ng Tây. Diêu làm chung tôi
d~c bi~t quan tâm là sl;! phân bi~t giùa khu vl;!c công và xâ hQi công dân
trong hoàn cành rua Vi~t Nam châc chân t~o nên nhùng triên vQng hqp
tac d~c thù trong lInh vl;!c quan 19' môi trliàng dô tht.

Xii h9i công dân và qulm Iy môi tnlùng dô thi

Trong nghiên cûu này, chung tôi quan tâm dê'n cac tÔ chûc dap ûng
dliqc d~ nghia méJ vê "xâ Mi công dân" nhàm xac dtnh d~c di€m riêng
cua mÔi tÔ chûc. Cac tÔ chûc dliqc ll;!a chQn trên cd séJ cac dl;! an quân 1:9'
môi trliàng dô tht thl;tc tê', và chung tôi coi toàn thê ca nhân và tÔ chûc
phi chinh phu dang tham gia vào cac giai do~n khac nhau cua mQt dl! an
quan 1:9' môi trliàng dô tht là thành phân cua xâ hQi công dân. Theo chung
tôi, cach tiê'p c~n này là chinh xac và xac dang, vi chung tôi co th€ nghiên
cûu mQt cach ra ràng cac nh6m tich cl;!c, c6 kha nang thl;!c sl;! và dang
tham gia vào cac dl;! an vi lqi ich cQng d6ng.

Djnh nghia và Clkh ti€p ~n cUa chung tôi

Trong khuôn khÔ nghiên cûu này, chung tôi dâ làm vi~c trên cd séJ
d~ nghia sau dây vê xâ Mi công dân: không gian công cQng giùa Nhà
nliâc và công dân, ndi thl;!c hi~n cac dl;! an công kh, trong d6 cac ca nhân
và cac nhom ha~t dQng dQc l~p, c6 cd du và trong t~p thê. cân phâi hi€u
râng xâ Mi công dân Vi~t Nam bao g6m cac hi~p hQi quân chung, cac
hi~p Mi dta phlio'ng, cac.hi~p Mi nghê nghi~p hay thlio'ng m~i, cac tÔ chûc
phi chinh phu, cac nh6m thiêu s6, tôn giao, làng xâ, d~i di~n cua nhân
dân dta phlidng theo phliàng, ph6, kh6i ph6, nhùng công dân binh thliàng
tham gia ho~t dQng xâ hQi. Cac thành phân và nh6m dliqc ll;!a chQn d€
nghiên cûu trên cd séJ sl;! tham gia cua hQ vào cac dl;! an pMt triên mà
chung tôi quan tâm.
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Xâ hQi công dân Vi~t Nam và quan ly môi tniÔ'ng dô th!

Thili kfJ Trung df!.i và thl/c dân

Duôi thO'i nhà Nguyên (triêu dé;\i cu6i cùng), quan ly dô th~ (vi dl,l: Hà
NQi) duQ'c giao cho mQt viên quan phl,l trach toàn bQ tinh, nguO'i dûng dâu
huy~n và dé;\i di~n theo truyên th6ng cua cac phuO'ng, xà, tiên chi và ly
trudng. Dân cu dô th~ không khac Mm so vôi dân cu nông thôn, cd du xà
hQi cQng dÔng d dô th~ dUÇ1c t6 chûc theo cd câ'u d nông thôn. Dé'n nay
vân côn nhiêu làng duQ'c gÇ>i là "ph6" éJ khilp nQi thành Hà NQi.

Cach s6ng éJ nông thôn dUÇ1c dem ra thành th~, cùng vôi sl! phat tri~n

mé;\nh me cua dô th~, làm nay sinh nhùng vâ'n dê lôn vê môi truO'ng, gây tac
hé;\i trl:f.C tié'p cho sûc khoe rua ca nhân và c(mg dÔng. Dây chU yé'u là cac
vâ'n dê liên quan dé'n nuôc, rac thai, hOé;\ t dQng nông nghi~p éJ dô thi. MÔi
làng dà l~p ra tü râ't sôm lu~t l~ ûng xù' trong dô th~ d~ quy dinh cach ûng
xù' rua tüng ca nhân. Dâu tiên lu~t l~ này dUÇ1C truyên mi~ng, sau do dUÇ1C
ghi thành vAn ban trong huang uôc (cac quy dinh trong nQi bQ mÔi làng).

N6i chung, huang uôc bao gÔm cac vâ'n dê vê dâ't dai, san xuâ't nông
nghi~p, môi truO'ng, xà h"i, chinh tri, thO' cung và vAn Ma. Huang uôc là
toàn bQ cac quy dinh vê cach s6ng. Huang uôc nh~m ki~m soM hành vi cua
dân cu và t6ng th~ cac di~m mà huang uôc dê c~p dé'n té;\O thành mQt dé;\ng
vAn Ma môi truO'ng: dilp cao mép duO'ng, bO' ru"ng, bao v~ gié'ng và lâ'y
nuôc, sù' dl,lng phân b6n dung cach, quét duO'ng, trÔng cây... Huang uôc
dùng nhiêu cach dê bu"c mÇ>i nguO'i tuân thu quy dinh s6ng chung và thl!C
hi~n cac chuang trinh bao v~ và phat huy môi truO'ng nhu: hinh phé;\t thân
th~ (danh bàng roi), phé;\t tiên (sung công) và lao dQng công ich bilt buQc...
N6i chung, toàn bQ dân eu dêu pMi lao dQng VI môi truàng. Trong làng,
vi~c bao v~ môi truO'ng duÇ1c giao cho mQt s6 nguO'i phl,l trach. Trach nhi~m

thuQc vê ly trudng, huang ly và khan thu, do ca làng bâu ra. Tâ't ca nhùng
vi~c này té;\O ra mQt h~ th6ng thOa uôc công bàng và dân chu dl!a trên tl,lC
l~. H~ th6ng thOa uôc d6 phat huy tac dl,lng cho dé'n nâm 1945.

Til 1945 din 1975

Tü 1945 dé'n 1975, Nhà nuôc dân dân thay thé' cac quy dinh cua làng
vê môi truO'ng. Trong thO'i gian này, Chinh phu Vi~t Nam dà c6 nhiêu bi~n

phap dê kiêm soat quan ly môi truO'ng dô th~, dang kê nhâ't là nhùng chié'n
d~ch thông tin và v~n dQng. Vi dl,l, tù nâm 1958, Chu tich HÔ Chi Minh dà
phat dQng phong trào trÔng cây trong ca nuôc. Quan ly môi truO'ng du'Q'c
Chinh phu chi dé;\o thl!c hi~n éJ tâ't ca cac câ'p cua thành ph6, vôi sl! tham
gia cua dé;\i di~n cua Dang và Chinh phu éJ d~a phuang. Nhùng công trlnh
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!dn v~ duèfng sa và Iàm s~ch dô th! duQ'c chinh quy~n dja phuo'ng và cac
doanh nghi~p nhà nu~c tht!c hi~n. Cac ban cua t6 dân ph6, phuèfng, xa và
huy~n trd thành cd quan trung gian m~i trong công tac quan Iy môi
truèfng. Nhùng nguèfi phl;l trach do UBND chi djoh, cùng vdi cac công chûc
và d~i di~n cua nhùng t6 chûc qu~n chung I~n nhu, HQi Phl;l nù, Doàn
Thanh niên, HQi nguèfi cao tu6i... Cac ban này ho~t dQng trên cd sd không
chinh thûc và không c6 phl;l câ'p.

Tit 1975 d€n 1986

Tit 1975 dé'n 1986, quan ly môi trttèfng dô th! phat trié'n tit h~ th6ng
tt! ho~t dQng c6 ki~m soat thành mQt chuo'ng trinh c6 cd cau, ké' ho~ch tit
trung uo'ng và duQ'c bao câ'p hoàn toàn. Ho~t dQng thông tin, v~n dQng
nhân dân duQ'c giao cho nhiêu can bQ ho'n, duQ'c t6 chûc d ndi làm vi~c

cua công chûc, trong cac doanh nghi~p nhà nu~c, trong trttèfng hÇ>c. Cac
t6 chûc qu.fn chung duQ'c giao vai tro d~c bi~t và rô ràng. Nhân dân luôn
luôn duQ'c v~n dQng dé' làm s~ch môi trttèfng và ch6ng l~i d!ch b~nh.

Nhùng vi~c ldn ho'n cùng duQ'c tié'n hành: n~o kênh thoat nu~c thai, d~p
dê, do pM min, khai hoang, cài thi~n diêu ki~n s6ng trong cac khu nhà
t~P thé', trttèfng hÇ>c, trttèfng d~i hÇ>c.

Sau nam 1986: nhilng thimh phAn tham gia qudn ly dô thi

M~c dù không tht!c st! phân câ'p duQ'c, nhung nhùng cai cach tit nam
1986 da hQ'p ly Ma toàn bé? bi? may. MQt trong nhùng kê't qua cua st! hQ'p
ly Ma này là xac djoh du<;>,c trach nhi~m và vai tro cua cac bQ, nhat là trong
lInh vt,ic môi trttèfng. CUQc tranh lu~n v~ dân chu d cd sd và st! tham gia
cua nhân dân m~i chi b~t d~u, nhung vi~c tang cuèfng quan h~ t~c tié'p
giùa chinh quyên dja phuo'ng v~i cac cd quan cap bQ da md ra mQt ph~m
vi anh hUdng, ft nhat là v~i cac t6 chûc qu.fn chung. Trong hoàn canh này,
quan ly môi trttèfng dô thj da trd thành mQt khu vt!c riêng, ho~t dQng trên
cd sd cac lu~t, quy djoh, s~c l~nh và chi thj. Nhùng Cd quan chuyên trach
d cac bQ duQ'C thành l~p, cac d~i di~n dja phuo'ng cùng duQ'c b6 nhi~m.

Tuy nhiên, toàn bQ h~ th6ng da duQ'c l~p ra l~i ho~t dQng mQt cach
tri tr~ vi nhi~u ly do: thié'u ngân sach, thié'u nhân lt!c c6 trinh dQ, không
duQ'c diêu ph6i, thié'u tinh chu dQng và thông tin tÙ' cd sd dé' cac câ'p cao
ho'n ra quyé't dinh. Quan Iy dô th! ci' Vi~t Nam duQ'c tlS chûc theo ba cap:
thành ph6, qu~n và phuèfng. TlS dân ph6 không phai là tlS chûc duQ'c công
nh~n, nhung l~i d6ng vai tro vô cùng quan trÇ>ng dé' tht!c hi~n duQ'c cac
chuo'ng trinh và hành dQng quan ly môi truèfng dô thj.
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Hç,i dÔng nhân dân (HDND) là cd quan chinh trt co èJ tat cà cac cap (trung
u'dng, tinh, thành ph6, qu~n, huy~n, phu'àng/xii), bao gÔm cac d~i di~n do nhân
dân bâu ra. HDND ra quyêt dtnh vê lu~t, quy dtnh, thu'dng m~i, dâu hi công
ich, ho~t dç,ng xii Mi và ho~t dç,ng nhân d~o. Dây a1ng chfnh là chûc nang cùa
UBND và cac t6 chûc quân ch11ng. HDND nâm quyên l~p phap dê bào v~ và
cài thi~n môi tru'àng dô fut, UBND là cd quan hành phap, cac thành viên cùa
UBND do HDND chi dtnh. UBND t6 chûc thvc hi~n cac quyêt dtnh cùa HDND
và cac chu'dng trlnh cùa Nhà nu'âc. Trên thvc tê, èJ dta phu'dng, UBND ho~t

dç,ng nhiêu hdn và thvc hi~n vai trà cùa minh mç,t cach rat nang dç,ng. HDND
và UBND co thê thành l~p èJ moi cap nhùng ùy ban d~c trach (vi dl,1: ùy ban
môi tru'àng) cho mç,t s6 khu vvc hay cho mç,t s6 chu'dng trinh. HDND, UBND
và cac ùy ban d~c trach dêu do Dàng chi d~o và b6 nhi~m cân bÇ>.

Nét d~c tntng cùa M th6ng chfnh trt-xii Mi èJ Vi~t Nam là co m~ng lu'âi
cac t6 chûc chfnh trt-xii hQi, xii hç,i, nhân d~o rçmg lân và ch~t chë. Cac t6
chûc chfnh trt-xii hç,i bao gÔm: T6ng Liên doàn Lao dç,ng, M~t tr~n T6 qu6c,
Hç,i Phl,1 nù, Doàn Thanh niên, Hç,i Cvu chiên binh, Hç,i Nông dân. Tat cà
cac t6 chûc này dêu ho~t dç,ng du'âi chi d~o cùa M~t tr~n T6 qu6c và trang
khuôn kh6 cac chu'dng trlnh hành dç,ng do UBND tiên hành. Cac t6 chûc xii
Mi và nhân d~o bao gÔm: Hç,i Ngu'ài cao tu6i, Hç,i Chù th~p do, mç,t lo~t

cac Mi co d~c thù riêng bi~t và thu'àng ho~t dQng du'âi sv chi d~o cùa cac
t6 chûc 100 ho~c liên kêt cMt chë vâi chung. Cac t6 chûc chfnh trt-xii hQi
du'Çl'C Chfnh phù bao cap thông qua h~ th6ng phân cap tù trung u'dng dên dta
phu'dng cùa cùng mç,t t6 chûc và do UBND cac cap kiêm soat. Cac t6 chûc
xii Mi và nhân d~o không du'Çl'C Chfnh pM bao cap, trù tru'àng hÇl'p trang
khuôn kh6 cùa mç,t s6 chu'dng trinh Cl,1 thê. Trang cà hai tru'àng hÇl'p, mQi
thành viên dêu tham gia trên cd sèJ tt.t nguy~n; nhu'ng thành viên cùa cac t6
chûc này du'Çl'c hu'èJng lÇl'i tù cac ho~t dç,ng cùa UBND.

Cac t6 chûc quân chung tham gia vào ho~t dqng cùa HDND và UBND
thông qua d~i biêu cua M~t tr~n T6 qu6c. Ngu'ài dân co thê du'a ra sang
kié'n cùa minh qua d~i biêu này, ho~c dôi khi qua d~i di~n cùa cac t6 chûc
chfnh tq xii hQi. Nhu'ng UBND coi M~t tr~n và cac t6 chûc nhu' công Cl,1
dê hô tr<;1 thl!c hi~n cac chfnh sach và chu'dng trinh, tham gia vào bao vç
môi tru'àng, v~n dQng và giao dl,1c nhân dân, dôi khi giù vai trô kiê'm soat
môi tru'àng. Vi dl,1, trong ho~t dQng t6ng vç sinh: luc 6h30 sang thû bay
hàng tuân, doàn viên thanh niên ké't h<;1p vâi cac t6 chûc nhân dân và dân
cu' quét du'àng ph6, ndi công cç,ng. Nhu'ng vai trà cùa cac t6 chûc xii hQi
vân chu'a du'<;1c xac dtnh r6 ràng và dÔng nhat.

T6 dân ph6là ddn vt hành chfnh cd sèJ nho nhâ't, bao gÔm khoang 30
hç, s6ng trên cùng mç,t ph6 ho~c mQt do~n ph6, mQt cl,1m dân cu' trong
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phu'àng. T6 dân ph6 dong vai trà quan trçmg Ci phu'àng vi no hô trq cac
hOé;].t dQng cua UBND và tham gia vào cac hOé;].t dQng do. T6 dân ph6

thu'àng du'qc v~n dQng dê' làm sé;].ch môi tru'àng s6ng xung quanh.

Trên thljc tê, cac t6 chÛ'c phi chinh phu qu6c tê mu6n hOé;].t dQng Ci Vi~t
Nam trong IInh vu'c quan 1.9 môi tru'àng dô thi thu'àng hu'&ng vào nhùng
trung tâm nghiên cÛ'u du'qc quan tâm, vi d1..1 nhu' cac t6 chÛ'c phi ehinh phu
Ci dia phu'Clng. Cie ehu'Clng trinh và hành dQng do UBND Ci dia phu'Clng chi

dé;].o thu'àng nhàm dào té;].o can bQ. Nhu'ng s6 ngu'ài du'qc dào té;].o càn htelng

d6i thap vi 1.9 do b~n công vi~c ho~c it quan tâm dên dào tao cua nhùng
ngu'ài tham du' ... Vai trà hô trq cua cac t6 chÛ'c qu6c tê trong vi~c pMt
triè'n kha nang quan 1.9 môi tru'àng dô th! cua xà hQi công dân ding càn
yéu. à dô thi, phân I&n cac chu'Clng trinh du'qc thljc hi~n trong lInh vljc công

nghi~p, chi mQt s6 dt ît trong IInh vljc hé;]. tâng và d!ch V1..1 dô thi.

Nêu không kè' Bang, HBND và UBND (chinh quyên dia phu'Clng), cac
trung tâm nghiên cÛ'u v&i ht cach là trung tâm nghê nghi~p tru'c thuQc cac
t6 chÛ'c cua Chinh phU và không dé;].i di~n cho dân cu', thi chUng ta chI cân

nh& ràng cac t6 chÛ'c và t6 dân ph61à thành phân cua xà hQi công dân tham

gia vào quan 1.9 môi tru'àng dô thi. Cac t6 chÛ'c là thành phân co tinh hai
m~t, bCii vi chUng bi gà ép trong khuôn kh6 cua mQt cCi câu t6 chÛ'c câp b~c

n~ng nê và chi c6 mç,t không gian hành dQng nha Ci câp dia phu'elng. T6 dân
ph6 là nhùng nh6m gia dinh d6ng vai trà tich cljc trong vi~c quan 1.9 môi

tru'àng xung quanh. Hi~n té;].i, t6 dân ph6 chu'a du'qc pMt huy gia tri và chu'a
nhân du'qc su' trq giup cua qu6c tê thông qua cac t6 chÛ'c phi chinh phU.

Cac thành phân cua xa hQi công dân tham gia vào dt! an
dô thj

Sau dây chUng ta se xem xét nhùng gi dà diên ra trong ba dlj an dô
thi Ci Hà NQi. Cac du' an này du'qc Ilja chQn ra tli' 20 dlj an vi tinh chat dé;].i
di~n trong vi~c tham gia vào quy hOé;].ch, thljc hi~n và quân 1.9 dlj an (bài
rac thâi Ci Nam SCln), trong vi~c tham gia mCi rç,ng h~ th6ng câp nu'&c
(phu'àng Phuc Tân) và trong vi~c quân 1.9 xung dQt (câi té;].O Ngà Tu' VQng).

Vi~c nghiên cÛ'u ba tru'àng hqp diè'n hinh này dêu du'qc du'a vào cùng
mç,t bQ công C1..1 nghiên cÛ'u bao g6m cac nh6m câ u hai sau: Dân cu' và
cQng d6ng c6 tham gia blnh dâng không? HQ co tham gia thljc slj vào tat
câ cac qua trinh cua t6 chÛ'c phi chinh phu trong IInh vljc cua cac dlj an
không? Vi~c tham gia d6 co tlj chU và té;].O diêu ki~n dê' pM t triè'n slj tu'
chu cua cac thành phân trong xà hQi công dân không? Vi~c tham gia này
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c6 dem l<:Ii Iqi kh cho nhân dân không? Khi tham gia, cac thành phân cua
xà hQi công dân c6 nhân dtiqc nhùng ngu6n thu m6'i, tu d6 dtio'c hf cM
phân nào vê tài chinh âê' pha t triè'n hO<:l t dQng riêng cua mlnh và nh~n

dtiqc cac khoan tin dl:tng hay không?

Cac dl! an

Nam San dtiqc dt.! kiê'n trO' thành nai gom rac thai, hay dung han là
nai gom rac thâi chinh, cua thành ph6 Hà NQi. Rac thai sê dtiqc chôn sau
khi xù Iy bâng ntiâc. Ngtiè1i ta ding dti kien cho ngtiè1i lao dQng tt.! do
phân 10<:li và thu h6i rac. Bài rac dây lên dt nhanh, s6 xe tai ngày dêm
chO' rac den tang gâ'p dôi so vâi dt.! kien ban dâu. Nhùng tac dQng lân
nhât là do ntiâc x1.Î' Iy rac chay vào môi trtiè1ng tti nhiên, gây b~nh t~t cho
ngtiè1i dân s6ng à cac làng xung quanh, gây h<:li cho san xuât nông nghi~p

và tr6ng hoa (bl:1Ï, côn trùng và bQ) và mQt s6 vâ'n de liên quan den phân
10<:li và thu Mi rac (anh L 2, 3, 4, 5)

(dnh: Khdnh Toàn)

Anh 1: SO' dÔ baï gom rac thàï Cl Nam Sdn, Hà Ni)ï
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cf..u T~O H6 cHON lh> RAc~ SNH
600 lHOAJloi Il

Il
Il lc'lP AAC 06

(dnh: Khdnh Toàn)

Ânh 2: M~t dt hô chôn rac thaï

(dnh: Khdnh Toàn)

Ânh 3: Ndi chôn rac thai
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(d nh: KM nh Toàn)

Anh 4: xiI' Iy rac bâng miôc trong môi tniÔ'ng hl nhiên

(dnh: Khdnh Toàn)

Anh 5: Phân lo~i và thu h6i rac thâi

Dt! an dân mi6c nhâm sU' dl.;lng c6ng suât l6n cua nhà may mt6c Gia
Lâm M cung câ'p cho phu'àng Phuc Tân, VI cac hé? dân éJ dây co thu nh~p

thap và chât Iu'Cfng nu'6c gieng khoan kMng du s<:lch M sU' dung cho sinh
hO<:lt. Du'à'ng ong cu sau nhiêu lân sU'a chùa da gây ra mé?t sa bênh man
tinh. Ngoài vi~c md rông và du'a h~ thong dân nu'6c vào mQt phu'àng d6ng
dân, dt! an càn nhâm ml.;lc dich dân ong nu'6c vào tat ci\. cac hQ và l~p d~t

d6ng h6 do nu'6c cho tùng hQ. Vân dé cCf ban là mQt sa hé? kM co kha
nang thanh toan chi phi I~p ong vào nhà (anh 6 và 7).
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(dnh: Khcinh Toàn).

Anh 6: Du'Ô'ng Ông dân nu'dc tü Gia Lâm dên phu'Ô'ng Phûc Tân
du'di du Chu'dng Ou'dng

(dnh: Khcinh Toàn).

Anh 7: DÔng hÔ do nu'dc éJ hQ dân

Vi~c cài télo và mà' rong mIt giao thông Nga Tu' VQng theo kê hOélCh
pMt triên âô th, cua thành·ph6 Hà NQi nham ml;lc âfch giài quyét van âê
ach té'k và télo âiêu ki~n lu'u thông thu~n lQ'i cho cac phu'O'ng ti~n giao
thông khac nhau. Dtj an bao g6m. xây dtjng mot bdn tran nga tu', lat
âu'àng, xây via hè, âu'àng ng~m ky thu~t, âu'àng cho ngu'ài âi bQ và M
th6ng tin hi~u. Ngoài vi~c gây ra cac tac dong môi tru'àng trong khi xây
dtjng (tiéng 6n, bui và ach tac giao thông), dtj an này dai hàï giài toa và
taï dtn}1 cu' 146 hQ dân à' phu'àng Phu'a'ng Li~t. Ph~n 16'n cac hQ này âang
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kinh doanh éJ m~t tiên cua ngôi nhà he;> dang éJ. MQt phân ho~c toàn bQ s6
hQ này se chuyê'n den mQt khu dô th, d6ng dân mâi. vân dê lân nhât là
gia tiên dên bù dât dai (anh 8, 9, ID, 11).

L : """",'.~'-' ,.
. - t,l

.. la
1 l.'-· .... _ q _ _ ...

(dnh: Khcinh Toàn)

Anh 8: Dt! an ccii t~o mIt giao thông Ngâ Tu Vqng
duQ'c công bÔ truâc nhân dân

(dnh: Khcinh Toàn)

Anh 9: M~t bâng cai t~o mIt giao thông Ngâ Tu Vqng
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Ânh 10: Nga Tu VQng sau khi cai t<;1o

(anh: Khdnh Toàn)

Ânh 11: M(>t s6 nhà trong di~n bi giai toa dê cai t<;10 Nga Tu VQng

Thành phlm cita xii h9i công dân tham gia vào cac dt! an này

Tât ca ceic thành phlin cua xà hQi công dân tham gia vào cac dt! an
này dêu trlfC thuQc UBND phu'àng, qu~n ho~c làng. M~t khac, h9 dêu là
thành viên,(:ua cac t6 chûc chinh trt t~p hqp trong M~t tr~n T6 qu6c và
du'ôi st! lành d(;1o cua Bang. Chi c6 hai nh6m do cac t6 chûc bên ngoài cÛ'
ra. Cac t6 chûc chinh tham gia dt! an gÔm: M~t tr~n T6 qu6c, HQi Ct!u
chiên binh, HQi PhI.;! nù và Boàn Thanh niên.
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Khi d.i t~o nga tu, 17 hÇ> liên quan là gia dinh cua cac Mi viên HÇ>i Cvu
chiên binh. HQ du'Q'c hQP 4ti M nghe thông bao vê cac ho~t dÇ>ng di dai và tai
dinh cu'. D~i di~n cua UBND phu'à'ng và Dang bQ ding dV hQP' Trong 56 cac
h9 phai tai dinh cU, 36 M c6 Mi viên HÇ>i Pht;t nù phu'à'ng. HQ cûng du'Q'c
thông bao theo cach này. HQi Pht;t nù dia phu'emg là tÔ chûc duy nhât c6 m6i
quan h~ nang dÇ>ng vôi cac tÔ chûc khac cua dia phu'emg (éJ ba làng trong dv
an Nam Son). Cac câp cua HÇ>i Pht;t nù du'à'ng nhu' cûng du'Q'c tÔ chûc ch~t chë
hem và ca th~ Ma hem. Cac chi lx? Dang éJ dia phu'emg c6 m~t éJ cà ba dv an,
trong d6 dang bÇ> cua tÔ dân ph6 d6ng vai trô tich cvc Mât. Doàn Thanh niên
cÇ>ng san cûng du'Q'c huy dÇ>ng vào cac dv an, d~c bi~t là dv an dân nu'ôc.

Trong cà ba dv an, cac tÔ chûc dia phu'emg không tham gia vào dich Vt;t
và trao dÔi vôi cac nh6m và tÔ chûc bên ngoài, trù hai tru'à'ng hQ'p ngo~i l~.

Ci Nam Son, mÇ>t dv an hQ'p tac giùa Hà Lan và Vi~t Nam da giup dân làng
theo hQC cac kh6a vê sU' dt;tng san phim Ma hQc trong trÔng trQt M bao v~

môi tru'à'ng. Cac kh6a hQc này du'Q'c tÔ chûc du'ôi sv chi d~o cua Trung tâm
y tê huy~n S6c Son, giàng viên là giao viên cua cac cd quan Vi~t Nam.
Chuyên gia nu'ôc ngoài pht;t trach phân nghiên cûu và xuât ban giao an ky
thu~t. MQt dv an khac (Waste-Econ, ACOI, Canada) du'Q'c thvc hi~n vôi sv
ph6i hQ'p cua Doàn Thanh niên dia phu'emg và nh~m mt;tc dich khuyên khich
tre em tù' b6 công vi~c Mi rac trong bai rac thaï. ChUng ta c6 th~ kêt lu~n

cMc cMn râng cac bên Vi~t Nam tham gia mQt cach dÇ>c l~p, không c6 can
bQ cûng nhu' trQ' giup tù bên ngoài, tm tru'à'ng hQ'p hai ho~t dQng tuemg d6i
ngoài lê 50 vôi cac thành phân chinh cua dv an.

Nhitng vrin dê do nhân dân dijt ra

Dv an cài t~o nga tu' da vâp phai pMn ûng gay gât tù' phia ngu'ai dân.
Theo cac cd quan pht;t trach giai pMng m~ t b~ng, gia gicli toa là 5.000.000
dÔng/m2• Trên thvc tê, dê c6 gâng theo gia thi tru'ang, hQ da pMi tra
14.000.000 d6ng/m2• Nhu'ng ngu'ai dân cho râng gia thvc trên thi tru'à'ng là
35.000.000 dên 40.000.000/m2. Gia trung binh cua 1 m2 nhà tai dinh cu' éJ Dên
Lu là 4.000.000 dÔng. Ngu'à'i dân nghï ràng hQ pMi chiu thi~t nhiêu khi
chuy~n dên Dên Lu, m~c dù vôi 56 tiên dên bù mà Nhà nu'ôc du'a ra, hQ
hoàn toàn c6 th~ tai dinh cu mà không pMi chi phi gi thêm. Khu tai dinh
cu' Dên Lu là nhùng chung cu' nhiêu tâng. Trung binh m6i di.n M rQng 50
m2, gia thvc tê c6 thê lên dên 7.000.000-8.000.000 dÔng/ m2• Gia này du'Q'C coi
là qua cao 50 vôi 56 tiên dên bù.

M~t khac, ngu'à'i dân cho r~ng bi thi~t h~i vi không du'Q'c phân dât chia
lô éJ ngay trong phu'àng. Cac M bi mât cà ngôi nhà, chû không chi mÇ>t can
M, càm thây bi thi~t nhiêu vi hQ du'Q'c dên bù theo cùng mQt giâ, không tinh
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dên güi tri kinh doanh cùa ngôi nhà. Ngttài dân không d6ng tinh vâi chlidng
trinh tr6ng cây xanh trong khi xây dt,ing vI. không dliÇl'c bàn b~c trliâc. HQ
cüng không dliÇl'C tham khao y kiên vê vi~c xây dt,ing dliàng hâm cho ngttài
di bQ, trong khi dây là vân dê mà hQ rât quan tâm, vI. dliàng hâm c6 nguy
cd bi sU' dl:lng vào nhùng ho~t dQng bât h<;1p phâp và tQi ph~m. Ngttài dân
mu6n thành l~p mQt ùy ban trung l~p dê giai quyêt nhùng bât d6ng liên
quan dên dên bù dê giai tôa và tai dinh clio

Vân dê môi trliàng 100 nhât mà bai rac Nam Sdn gây ra là ô nhiêm
không khi, dât và nliâc. Nhùng vân dê nghiêm trQng vê sûc khôe cüng da
dliÇl'C ghi nh~n và kh6 c6 thê bac 00. Ho~t dQng phân lo~i và thu h6i rac slÎ
dl;!ng lao dQng không éJ khu vt,ic phi kêt câu, thliàng tù ndi khac dên, gây
anh hliÔ'ng xâu dên khung canh s6ng cùa làng. Mùi rac ngâm vào dât. Nliâc
xlÎ ly rac bi dô' vào ruQng và gây ô nhiêm ngu6n nliâc. RUQng cây tr6ng dây
ruÔi, mu6i. Cây c6i noi chung và cây an qua n6i riêng trong ban kinh SOOm
quanh bai rac dêu kém phâ t triên.

MÔi lân dô' rac l~i c6 mQt dam dông dên dê phân 10<;li và thu Mi rac.
Vi~c phân 10<;li, thu hÔi, xlÎ ly bl1ng nliâc, phdi khô rac và vût bo không suy
nghi nhùng 10<;li rac không thu Mi dliÇl'C da gây ô nhiêm môi trliàng. 8ê xây
dt,ing bai rac lân này, 40 hQ nông dân da pMi giai tôa.

Ngliài dân thât vQng vI. pMi chiu tât ca nhùng tac dQng này mà hoàn
toàn không dliÇl'c tham gia quan ly bai rac. Tiên dên bù cho nhùng tac dQng
này chlia dliÇl'C tra hêt, ngoài ra tac dQng tn!c tiêp và gian tiêp lên sûc khoe
ngliài dân chlia dliÇl'C tinh dên. Ngliài dân cüng chlia nh~n dliÇl'c dây dù
thông tin vê v~ sinh và sûc khoè môi trliàng. Nhùng ngliài thu Mi rac thai
không c6 dia diêm s~ch dê sàng lQc và rll'a rac, vI. th~ hQ mang rac vê làng
cùng vâi tât ca nhùng diêu kh6 cNu mà vi~c làm này gây ra. Cie hQ pMi
di dài da dliÇl'C tai dinh cli da nh~n tiên dên bù nhà éJ, nhung chlia dliÇl'c dên
bù dât nông nghi~p. T6c di? cùa cac xe tai chéJ rac chlia dliÇl'C kiêm soat, vI.
v~y tai n<;ln xay ra ngày càng nhiêu. Cu6i cùng, ngliài dân than phiên vI. bai
rac không t~o vi~c làm cha hQ.

86i vâi trliàng hÇl'p dt,i an dân nliâc éJ Phuc Tân, ngliài dân dliÇl'C tham
gia mQt cach Wdng d6i vào vi~c l~p kê hO<;lch và tht,ic hi~n. 86i vâi hQ, phân
lân cac vân dê dêu mang tinh tich ct,ic, cac yêu du cùa hQ dêu Cl;! thê và
gân liên vâi dt,i an. Ngliài dân yêu du m<;lng lliâi dliàng 6ng pMi dliÇl'C lâp
d~t dây dù, kê ca trong ng6. à ndi dliàng ph6 mâi dliÇl'C bê tông Ma, xay
ra nguy cd là chi mi?t bên ph6lâp dliÇl'C dliàng 6ng nhanh M tranh làm hông
dliàng; ngliài dân yêu du pMi làm mQt m~ng lliâi dliàng 6ng nùa éJ bên
kia dliàng. Vi~c dlia dliàng 6ng vào tùng hQ gia dinh g~p mQt s6 kh6 khan
so vâi dt,i kiên: thiêu bê tông, gia tiên công dào khac nhau, không dliÇl'c
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thanh toan ho~c chi dU<;1c thanh toan m"t phân, thu gom v~t li~u thùa và
thiêt b~, thay v~t li~u nh~p khâ'u b~ng v~t li~u san xuât trong nuâc M tiêt
ki~m tiên. Gia ca m"t sêl v~t li~u và tiên tra công mà nguài dân pMi tra cao
hem gia tht trtiàng. Nhiêu h9 cô khô khan vê tài chinh ho~c thu nh~p thâp
không cô thê tra nhùng khoan phî cho vi~c lâp d~t duàng dân nuâc vào nhà.
Trong cac trtiàng h<;1p này, vi~c tr<;1 câp duàng nhu r"ng IU<;1ng hem và dây
du cho cac khoan chi.

St! tham gia cùa nhâ~'dân

St! tham gia cua nhân dân chu yêu chi h';ln chê éJ vi~c dU<;1c truyên d';lt
thông tin, dU<;1c khuyên khkh và d"ng viên. Trong dt! an cai tt,lO Ngà Tu
Vçng, cac h9 pMi di dài dU<;1c hçp l';li, nghe giâi thkh vê quy ho';lch và st!
cân thiêt pMi di dài. Qua trlnh tiêp theo mang tinh d"c doan: cac hQ Hên
quan lê ra pMi cô m~t khi tiên hành do d';lc, kî vào sc! dÔ dât sau khi do
d';lc, dÔng nghIa vâi vi~c công nh~n tinh tr';lng pMi di dài cua chinh minh.
Nhiêu nguài dà tù chêli làm vi~c này.

Trong ca ba dt! an, st! tham gia cua nhân dân dU<;1c coi nhu công c~ M
giai quyêt xung dQt b~ng thuyêt ph~c, và chi nh~m vào nhùng nguài nâm
trong xung d"t dô. Trong trtiàng h<;1p cai tt,lO Ngà Tu VQng, H"i Ct!u chiên
binh dà dông vai tro quan trçng trong vi~c thuyêt ph~c cac gia dinh ky tên
vào sc! dÔ dât. HQi Ph~ nù phuàng tham gia tuyên truyên dê cac h9 gia dinh
ky tên vào sc! dÔ dât. Ngoài ra, mQt sêl h9i viên dU<;1c giao nhi~m v~ giup
dO' cac nhân viên do dt,lc trên tht!c dta và giup can bQ l~p cac ban trich l~c.

Ci dây, nhân dân không tl.! tÔ chûc dU<;1c, mà cô nhiêu dang viên và lành
d';lo phuàng tham gia. Dây là trtiàng h<;1p l<;1i kh ca nhân và l<;1i kh công mâu
thuân vâi nhau; không c6 can thi~p tù bên ngoài; chînh quyên dta phuemg
không muêln xem xét lt,li kê hot,lch cua minh và cüng không muêln tham khao
y kiên nhân dân.

Ci Nam Sdn, chînh quyên dta phuemg chi dU<;1c thông Mo vê dt! an khi
mçi vi~c dà dU<;1c thành phêl Hà NQi và HDND huy~n quyêt dtnh. Nhân dân
dông g6p b~ng cach tham gia n';lo vét kênh, gom rac tMï. Cac hO';lt dQng
này do cac h"i éJ dta phuemg l~p kê hO';lch và tÔ chûc, duâi st! chi d';lo cua
UBND. vê nguyên tâc, dây là vi~c làm tl.! nguy~n, nhung dU<;1c nhâc nhéJ
nhiêu. Nhân dân dU<;1c thông Mo qua ban tin cua dài phuàng mÔi ngày hai
lân, mÔi lh 30 phut. H"i Ph~ nù và Doàn Thanh niên tham gia di~t ruÔi,
muÔi, gi~t màn, v.v. cùng vâi doanh nghi~p. Cac hot,lt dQng này dU<;1c doanh
nghi~p chi tra. Ngoài ra, H9i Ph~ nù tiêp t~c công vi~c thuàng xuyên cua
minh là giao d~c y thûc v~ sinh và làm s';lch môi trtiàng. Cüng nhu éJ nhiêu
nC!i khac, thanh niên dU<;1c v~n d9ng tham gia trÔng cây.
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Can b(> quan 1:9' bai rac t6 chûc hqp thliàng ky trong cà ba làng liên quan
v6'i lanh d~o phliàng, d~i di~n cac h(>i và công an, v6'i ml;lc dich bàn b.;tc vê
cac vâ'n dê câ'p thiê't nhâ't. D(>i ngü quan 1:9' c6 g~ng giù quan h~ thân thiê't
v6'i nhân dân bàng cach t6 chûc nhùng bu6i liên hoan... Doanh nghi~p xÙ' 1:9'
rac da dap ûng dli<;1c m(>t cach tich ClfC nhùng yêu câu cua dja phlio'ng: di
dài lan tr~i cua nhùng ngliài thu hÔi nlc, thlfc hi~n chi th! câ'm tré em dli6'i
16 tu6i thu nh~t nlc, t6 chûc hqp nhân dân dê xÙ' 1:9' vê vâ'n dê mùi và
muÔi. .. Doàn Thanh niên d!a phlio'ng da tiê'p Xl.l.c v6'i Trung lio'ng Doàn dê
tiê'n hành m(>t chlio'ng trinh nghiên cûu và theo d6i (j bai rac. Nhùng ngliài
thu hÔi rac trong làng mu6n l~p h<;1p tac xa dê giam chi phi, tang l<;1i nhu~n
và cùng quan 1:9' cac ho~t d(>ng.

Ci Nam So'n, nhân dân dli<;1c thông tin thliàng xuyên; cac t6 chûc tham
gia vào cac ho~t d(>ng riêng cua dlf an; nhiêu sang kiê'n m6'i dli<;1c dlia ra.
Nhling không tM n6i ràng nhân dân tich ClfC tham gia vào kê' ho~ch quan
1:9' và theo d6i ho~t d(>ng cua bai rac. Hai t6 chûc qu6c tê' (Hà Lan và
Canada) da dlia ra nhùng sang kiê'n m6'i. Ban quan 1:9' bai rac chu yê'u làm
vi~c v6'i chinh quyên d!a phlio'ng và chi châ'p nh~n giai quyê't nhùng tMc
mâc tù câ'p này. C6 tM n6i ràng ban quan 1:9' thlio'ng thuyê't dê thâm ~p
vào d!a phlio'ng thông qua hành d(>ng "công dân t6t" và "lang giêng t6t",
ghi nh~n ho~t d(>ng cua cac thành phân cua xa h(>i công dân và sÙ' dl;lng
chung theo mô hlnh hành d(>ng truyên th6ng cua cac t6 chûc d6.

Ci phliàng Phuc Tân, nhân dân tham gia tù lâu và c6 h~ th6ng. Tru6'c
tiên, VBND phliàng hqp d~i di~n cac t6 dân ph6, sau d6 nhùng ngliài d~i

di~n truyên d~t thông tin dê'n nguài dân. Dlf toan và sa dô dân nli6'c dli<;1c
công b6 tru6'c nhân dân. Ngoài ra, ngliài dân côn thliàng xuyên nh~n dli<;1c
thông tin qua loa ph6ng thanh phliàng (3 bu6i mÔi ngày: sang, trlia và chiêu;
mÔi bu6i 15 phut) và tà rai. VBND phliàng là d~i di~n chinh cua nhân dân
khi làm vi~c v6'i can b(> phl;l trach dlf an và cac câ'p. VBND phliàng thành
l~p m(>t ban d~c bi~t dê giup cac h(> c6 thu nh~p thâ'p Mp d~t 6ng nli6'c vào
gia dinh.

ù!i ich ma xii h9i công dân khi tham gia vào dlf an'

N6i chung, cac h(>i thliàng không dli<;1c nh~n nguÔn tài chinh phl;l dê tham
gia vào ba dlf an này. Thu nh~p chu yê'u là tiên thu tù h(>i viên, trong d6 ho'n
50% dli<;1c n(>p lên cac câ'p cao ho'n, và trç1 câ'p d~c bi~t tù Nhà nli6'c ho~c tù
câ'p trung lio'ng cua Mi. Cac Mi dja phlio'ng không c6 ngân sach riêng.

D6i v6'i trliàng h<;1p cai t~o Nga Tli V<:mg, dlio'ng nhiên là nhùng nguài
liên quan chinh, nhùng hl? b! giai tôa, hoàn toàn khÔng dli<;1c l<;1i gi.
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Ci Nam So'n, d t~p th€ du'ÇlC lÇli tù vi~c thu Mi nie. Ban quan ly bai
rac cho phép hO'n 800 ngu'ài dân bâi nk M6i thang, ban quan ly cung câ'p
khoang 50 ngày công vi~c làm cho cQng dàng d€ thu gom rac. Bù l~i, ngày
càng it lêu lan cua ngu'ài thu hài rac éJ trong ho~c gân bai rac. Cac chu
thu mua phê' li~u cùng ho~t dQng trên mQt phân bai rac, mua rac thu gom
du'Çlc, phân lo~i, rU'a và dong goi l~i dê' ban. Nê'u không co hÇ>, khoan lÇli
tù vi~c sàng lÇ>c và thu Mi rac tMi thiê'u tÔ chûc cua dân làng se rât thâp.
Cu6i cùng, u'âc tinh co khoang 60 ngu'ài dân dta phu'O'ng làm vi~c xU' ly
rac. M~c dù ho~t dQng cua bai rac gây ra nhùng vân dê mâi vê sûc khoe,
nhUng trÇl câ'p cho tr~m y té' dta phu'O'ng ding chI du'Çlc tiing nhlf d6i vâi
bât ky tr~m y té' nào khac.

Ci Phuc Tân, nhân dân tht!c st! du'ÇlC hu'éJng lÇli. Nhà nu'âc trq câp mQt
phân v~t li~u vâi 56 tiên lên dê'n trên 42 tri~u dàng. Trên 140 hé? du'Çlc h6
trÇl dê' liip d~t du'àng 6ng nhanh vào nhà. Cac hQ co thu nh~p thâp du'Çlc hô
trq dê'n 30% chi phi lâp du'àng 6ng nhanh. Cac tru'àng hqp cl;tc ky kho khan
du'ÇlC hô trq100% chi phi.

Pluit min cac kM niing

Ci Nam Sdn, m~c dù co nhùng m6i b~n tâm rât lân vê sûc khoe và v~
sinh công cQng do ho~t dQng cua bai nie, nhUng nhân dân dta phu'O'ng vân
chu'a du'Çlc thông tin dây du, ngo~i trù chu'O'ng trinh giao dl;lC môi tru'àng
cua Hà Lan. Chi mQt 56 d~i di~n cua dang bQ dta phu'O'ng tham gia vào mQt
vài kh6a hQc. Nhùng ngu'ài bâi rac hoàn toàn không du'qc dào t(;lO, không
co thiê't b! làm vi~c và không du'Çlc Mo hi€m trang tru'àng hÇ1p bt thu'O'ng
hay b~nh t~t. ChI co Doàn Thanh niên tÔ chûc kham b~nh cho tre em tham
gia b6c dà rac. Ci Phuc Tân, nhân dân du'Çlc dê nght làm nhùng vi~c phl;l
không dài héi tay nghê, do do hQ không thê phât triên hay tiê'p thu nhùng
kha niing mâi. Trang dt! an di t(;lO Nga Tu' VÇ>ng, kê't qua càn tài t~ hO'n.

Vai tra cua xâ hQi công dân trong cac chddng trinh phat
triên éJ dia phddng

Phu'àng Thanh Xuân Bâc (Hà NQi) là d6i tu'Çlng cua mQt chu'O'ng trlnh
phât triên dta phu'O'ng lân do Cd quan Phât triên qu6c té' Dan M(;lch
(DANIDA) tài trÇl. Vâi ml;lc dich di thi~n môi tru'àng trong phu'àng,
chu'O'ng trlnh này da c6 cach tiê'p c~n c6 st! tham gia cua cQng d6ng.

Dây là mQt khu t~p thê du'ÇlC xây dt!ng trang nhùng nam 1980 theo
ki€u Liên XÔ, du'Çlc chia thành 5 khu lân, bao g6m 63 nhà cao tâng, du'qc
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t6 chûc thành 74 t6 dân ph6. M~t d~ dân s6 h.to'ng d6i cao, duàng ph6 b!
hu hOng và không du<;1c duy tu, cac ngo b! thu h~p vi ch<;1 c6c. Trong
phuàng c6 4.800 hQ và 23.000 dân. Mdi hQ trung binh gam c6 4 nguài (2
ng1tài lân, 2 tré em); 10% s6 hQ là dQc thân; 18% s6 hé) là gia dinh gÔm 3
thê' h~; 14% s6 hQ là gia dinh 1 thê' h~. Dân s6 bao gam 3.453 tré em duâi
5 tu6i, 2.486 tré em tù 6 dê'n 16 tu6i, 14.512 ng1tài tù 17 dê'n 60 tuÔi, 3.046
tù 60 tu6i trd lên. PMn lân dân cu là can bé), trong d6 c6 nhi~u nguài da
nghi huu. Thu nh~p trung binh khoang 400.000 dang/ng1tài/thang.

Mdi t6 dân ph6 bao gam 50-60 hé), do mQt nguài làm d<;li di~n, thuàng
là mé)t can b~ vê huu. v! d<;li di~n này do ng1tài dân bâu ra và du<;1c UBND
phuàng thông qua. Mdi tÔ dân ph6 cùng Cll ra d<;li di~n cua mlnh trong
cac hQi (Hé)i Nguài cao tu6i, Hé)i Phy. nù, Doàn Thanh niên). T6 dân ph6
và cac hé)i dêu ch!u sv chi d<;lo cua cac câp cao ho'n.

Môi truflng

Nuâc sinh hO<;lt do nhà may nuâc Tù Liêm san xuat du<;1c dv trù d
Thanh Xuân B~c trong 4 bê chûa lân, sau d6 du<;1c bdm vê bê' cua tùng
hé) gia dinh. Theo nh~n d!nh cua dân, chat IU<;1ng nuâc không t6t. Nuâc
thai d Thanh Xuân chay vào ha Mê Tri qua 3 h~ th6ng c6ng ngâm. Tuy
nhiên, c6ng ngâm l<;li không dU<;1c bao duàng t6t và thuàng xuyên t~c do
rac thaï. M<;lng luâi di~n do di~n Ivc D6ng Da quan ly, bao gam 1 tr<;lm
trung chuyê'n, 31 tr<;lm di~n h<;l thê và 1 tr<;lm bao duàng ky thu~ t. H~

th6ng này không an toàn vi dây cap và dây di~n d~u là dây trân. Công
ty Môi truàng dô th! (URENCO) d~t thùng rac dê' thu gom rac thai, nhung
chat IU<;1ng tai và s6lu<;1ng không du. Vân côn nhi~u rac d ndi công cé)ng,
ch<;1, ph6 và ngo.

Sân chdi hay không gian công cé)ng thuàng b! cac hQ gia dinh d tâng
m~t cùng nhu d nhùng tâng trên cao lan chiêm. Ho'n nùa, nhiêu can hé)
côn du<;1c ngan dôi ra dê' hai hé) gia dinh cùng s6ng thay vi m~t hé). Di~u

d6 da làm thay d6i di~n m<;lo nguyên ban cua mé)t s6 tôa nhà và làm cho
m~t dQ dân s6 tang m<;lnh. Phuàng c6 mé)t tr<;lm y tê' và m~t s6 công sd
khac nhu Trung tâm y tê Bé) Xây dvng, 2 truàng tiê'u hÇlc, 1 truàng trung
hÇlc, 2 nhà tré và m~t s6 truàng d<;li hÇlc công l~p. Ngoài ra côn c6 1 siêu
th!, 1 trung tâm van Ma, 1 bê' bdi, 1 câu l<;lc bé) thê' dy.c, 1 sân tennis và
mQt vài vuàn hoa.

Vâi tinh chat nhi~u bên tham gia, dv an này dU<;1c coi nhu dv an dâu
tiên d Hà NQi và mé)t trong nhùng my.c tiêu là nhàm t<;lO ra nhùng kê't qua
c6 thê' du<;1c ap dy.ng d nhùng phuàng khac. Dv an bao gam cac hO<;lt dQng:
CÇl rlla và slla chùa l<;li bê' chûa nuâc, khdi thông c6ng ranh, nâng câp h~
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thong quàn Il' rac thài (trong d6 c6 vi~c thu gom rac d nai công cQng và
cha), trclng cây, quy hoach cac sân chai và vttàn hoa. Ngoài vi~c tài trÇJ'
cho cac công trinh dich VI.,1 d6 th! 1ân, dl! an con t~o ra duÇJ'c mQt quy tài
trÇJ' cho OOùng du an 000.

Ban quan Il' dl! an bao gclm dai di~n cua BQ Xây dung, UBND qu~n

ThaOO Xuân, Sd Dja chinh Hà NQi, SC! Ciao thông Công chinh Hà NQi, HQi
Phl.,1 nù Hà NQi, Tru'àng D~i hQc Kiên truc Hà NQi. Ban quàn Il' t6 chüc cac
cUQc hQP djnh ky dê' daOO gia và bao cao nhùng két qua d~ t duÇJ'c. Ban quàn
Il' dl! an bac gcSm d~i di~n cua UBND và HDND phuàng, HQi Phu nù, Doàn
ThaOO niên, vâi chüc nang và nhiêm VI.,1 chinh là tham gia vào cac ho~t dQng
do giam doc du an dê xuâ't, Il!a chQn, giam sat và daOO gia cac dl! an do
chuo'ng trinh DANIDA tài trÇJ'.

s~ tham gia cUa quim chung

M~ t tr~n T6 quoc düng dâ u cac hi~p hQi và d6ng vai tro liên két trong
dl! an. M~t tr~n bac g6m dai di~n cùa cac hQi và cua Dàng. Chüc nang
chinh là giarn sat ho~t dQng cua toàn bQ du an và quàn Il' ngân sach cua
cac du an 000. M~t trân T6 quoc câ'p phuàng co ngân sach thuàng niên
là 11 tri~u d<3ng, và không duÇJ'c tang thêm vi trach nhi~rn rnâi trong dl!
an. (ÀOO 12, 13, 14)

Â.nh 12: HQi nghi thu'èfng ky cua M~t tr~n T6"qu6c
phu'àng Thanh Xuân Bâc bàn vê dl! an quan ly môi tru'àng dô thi.
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Anh 13: MQt buÔi h9P cùa M~t tr~n T > qu6c phu'dng v6'i chuyên gia
nu'6'c ngoài cùa dl! ân.

Anh 14: M~t tr~n T6 qu6c tham gia trÔng cây trong phu'Ô'ng.

HQi Phl;l nù phl1àng Thanh Xuân BiÎ.c g6m 1.116 thành viên. Ban chap
hành HQi g6m 15 thành viên trong dô cô 1 chu tich, 1 pM chu tich và 3 uy
viên thl1àng tnfC vÔ'i nhi~m ky 5 nam. HQi Phl;l nù cap dl1Ô'i do HQi Phl;l nù
cap trên phl;l trâch (anh 15, 16). Chù tich HQi do thành phô' Hà NQi tra ll1o'n.g
(350.000 d6ng/nam), con ll1o'n.g cua phô chu tich dl1Q'c trich tU hQi phI cua
cac hQi viên. PhI ho~lt dqng cua HQi là 10.000.000 d6ng/nam, do qu~n chi
tra. Câc khoan chi phI phl,l thêm và cac hOé;1t dQng d~c bi~t thi pMi trich tU
tiên hQi phI (6.000 d5ng/hQi viên/nam), trong d6 HQi chi dl1Q'c phép giù lé;1i
30%, phân con lai pMi nQP cac câ'p hQi cao ho'n.. Ngoài ra, HQi con thu thêm
2.000 d6ng/hôi viên M chi cho cac hOé;1t dQng et'tu trQ', trong tntàng h<;1p này,
HQi dl1Q'c giù lé;1i 50% de chi cho cac hOé;1t dQng tU thi~n. N6i chung, phl;l nù
trong phl1àng dêu hài long vê Hé>i: Gin bQ c6 nang h,tc và nhi~t tinh; h9 chia
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sé kinh nghiêm và hiêu bi 't cua minh; gh1 quan h~ tÔt vâi cac h"i khac; tiet
kiêm den mûc tÔi thiêu cac chi phi hO;:tt dQng cua HQi; thu'àng xuyên t6 chûc
cac hoat d"ng. Tuy nhiên, h9 cüng phàn nàn vi tret câ'p cho hoat dông chu'a
du. Trang dti an cài thiên môi tntàng cua phu'àng, H"i là môt trong nhùng
dctn vi tham gia tich cu'c nhât. H9 hoat d"ng chu yéu trang lînh vu'c quan
1:9 rac thai: vân d(jng quân chung, cet s6 kinh doanh và ngu'ài ban hàng rang
không vût rac ra dl1àng phÔ, t6 chûc phat tui cac cho cac h" kinh doanh và
h(j gia dinh; tien hành thtl' nghi~m cac chu'ctng trinh phân lo;:ti và thu h6i cac;
t6 chûc thông tin cho câc h(ji viên vê vi~c quàn 1:9 cac thai trong phu'àng.
Hôi cung tham gia t6 chûc v~n dQng giù gin v~ sinh chung, chù yeu là dan
thông bao cho nhân dân. Cu 'i cùng, HQi t6 chûc quét don v~ siM nhùng
neti công c(jng tai cac khu nhà chung cu' (anh 17, 18).

Anh 15: MQt cUQc hQP cua HQi Ph\,! nù phu'Ô'ng, nitm 2003.

Anh 16: HQi thao vê vai tro cua ph\! nù trong công tac bao v~
môi tnfèfng, nitm 2003,
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Anh 17: Phong vâ'n mQt hQÎ viên cùa HQÎ Ph\! nu phllÔ'ng, thang 1V2002.

Ânh 18: HQi Ph\! nù tÔ chûc trÔng cây.

Trong t6'ng s63.000 thanh niên cua phu'à'ng, c6 100 ngu'ài là doàn viên,
sinh hO<:lt trong 24 chi doàn: 5 chi doàn trong cac tru'àng hc;>c (trong d6 lcua
tru'àng trung hc;>c, 2 cua tru'à'ng ti~u hc;>c vâ 2 cua tru'àng mâu giâo), 1 chi doàn
cua UBND phu'à'ng và 18 chi doàn trong cac t6 dân ph6. M6i chi doàn c6 mot
ban châ'p hành thttà'ng g~m 3 lhành viên, trong d6 bi thu là ngttài d6ng vai
trà chinh. Ban châ'p hành Doàn phu'àng gÔm 9 thành \liên, !rong d6 c6 mçt
bi thu và mQt ph6 bi thu'. Ban châ'p hành hc;>p hàng tuân và t6 chûc hoat dQng
van h6a 2 t6i/ tuân. Hàng thang ban châp hành c6 nhi~m VI;! bao cao lên Bang
bo phu' ng cac ho~t dQng eu.a mlnh. Bi thll và pM bi thu' chi doàn phâi tham



198 D6 TH! W:'T NAJI tRONC màr KY QUA rx}

gia vào cac bu6i thông tin và huân luy~n do câp trên t6 chue. Vai trà chu yeu
cua chi âoàn là giao dl,lc thanh niên (vê mat chinh tri và tu tu'6'ng), huy âQng
h9 tham gia vào công cUQc bao v~ T6 guoc, giup âà nhùng thanh niên c6
hoàn cành kM khan. Tuy nhiên, thanh niên càn it tham gia vào cac hoat âQng
cua chi âoàn do bi hi,m che vê thài gian, h9 chi c6 thê tham gia ngoài già làm
viêc ho~c vào nhùng ngày nghi, trong khi â6 nguÔn kinh phi cho cac hoat
âQng cua chi âoàn càn hc,m hçp. Trang khuôn kho' cua du an, hOi;lt âQng cua
Doàn Thanh niên âUÇfC thl.fc hi~n theo sang kien cua HQi Phl,l nù: chien dich
v~ sinh công cQng, phât mi d'" thu g m rac. Chi âoàn Thanh niên càn t6 chuc
cac ho~lt dQng riêng nhu: làm âçp phé phu'Ô'ng, dà bo biên guang cao, x6a
cac hinh vê bân trên h1àng, thu nh~t bo'm kim tiêm 6' noi công cQng, bao v~

cây coi (guét vôi lên thân cây), dat thùng mc 6' noi công cQng (anh 19).

Anh 19: H-o"'t d()ng vân ngh~ do Doàn Thanh niên và HQi Phl,1 nu
phu'àng t6 chac trong buÔi hQi thâo vê "Quan If môi tru'dng dô th!".

HQi Nguài cao tu 'i phu'àng ttfO'ng daï lân, bao gdm 1.452 thành viên,
âUÇfc t6 chûc thành 51 nh6m, chia thành 5 t6, trong s6 d6 c6 625 âang viên,
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198 SI quan quân dOi vê htiu, 2 uy viên Trung ticmg Bang, 2 uy viên Hoi
CVu chiê'n binh thành ph6, 200 Gln bô và hem 300 ngtiài da tÔt nghi~p d;:li
hQc. Hiên nay, 27% hoi viên làm vi~c tai cac tà' chûc trung ticmg, éJ phtiàng
và quân. Ban chap hành HOi Ngtiài cao tuà'i tà' chûc hop mÔi thâng dê'
danh gia và chi d;:lo hO;:lt dong cua tling tà', và hop dtnh ky hàng quy
nham danh gia cac hO;:lt dong da dtiClc thtic hi~n và công b6 chtiClng trinh
hO;:lt dong cua quy sau. Chi phi hoat dong cua HOi lay tù tiên hQi phi
(12.000 d6ng/hQi viên/nam). UBND trçJ cap thêm 5-8 triêu d6ng/nam.
Hoat dong cua HQi là giûp dB nhùng nguài già c6 hoàn cành kM khan,
dê cao vai trà cua hQ trong cong d6ng, huy dong cU' tri trong cac dip bâu
cU', tham gia dau tranh chÔng cac t~ nan xa hoi, tà' chûc hoat dong thê' dl:lc
thê' thao, tham gia nâng cao diêu kiên s6ng, v.v ... Nhùng hO;:lt dong này
da dtiçJc dem ra làm gticmg và dtiçJc cac cap trên khen thtiéJng (anh 20, 21).

Anh 20: M(>l buôi hQP cùa HQi NgùÔ'i cao tuÔi phùÔ'ng.

Anh 21: NgùÔ'i cao tuÔi tham gia lrÔng cây trong phùÔ'ng.
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H<')i Chù tMp do phuàng hi~n nay g6m khoang 300 thành viên. Ho~t
dQng chinh cùa HQi t~p trung vào linh vlf.c y tê', ph6i hÇ1p v~i tr~m y tê'
phuàng, nhâ't là trong ho~t dQng tù thi~n và châm s6c sûc khoe ban dâu.
Ho~t dQng cùa HQi dlf.a vào tiên hQi phi (6.000 d6ng/hQi viên/nam), trong
d6 hQi chi duÇ1C giù l~i mQt mta. Ngoài ra mÔi nam HQi duÇ1c UBND trÇ1
câ'p 5 tri~u d6ng. Nhùng khoan tiên du~i d~ng quà t~ng, quà biê'u duÇ1C
dùng vào ml.;lc dich tù thi~n. Tmh tr~ng tài chinh cùa HQi Chù th~p do
phuàng râ't kM khan. .

H<')i Clf.u chiê'n binh g6m 302 thành viên, chia thành 24 t6. Ho~ t dQng
chinh cùa HQi dêu it nhiêu co Hên quan dê'n công tac bao v~ an ninh qu6c
gia. vê m~t môi trliàng, HQi dong vai trô nhu canh sat: pMt hi~n nhùng
truàng hÇ1p xây dlf.ng trai phép, nhùng Vl.;l pM ho~i, d6 rac thai tréii phép
và thông Mo cho chinh quyên dta phuang.

Cac t6 chûc xii hQi khi cùng tham gia dlf. an dêu ho~t dQng tuang d6i
tlf. chù, d~c bi~t trong cac dlf. an nhO mà hq khÛ'i xu~ng: tlf. lên kê' ho~ch,
thlf.c hi~n và giam sat vi~c thlf.c hi~n dlf. an. Cac t6 chûc này dii co sang
.kiê'n t6 chûc hqp nhân dân dê' thông Mo, mài nhùng nguài phl.;l trach dlf.
an hay nhân viên ky thu~t cùa dlf. an cùng tham dlf.. Thanh niên và phl.;l
nù cüng tham gia vào cac chuang trlnh pMt thanh, truyên hinh dê n6i vê
cac dlf. an nho cùa minh. Cac t6 chûc xii hQi dêu co thê' chù dQng quan ly
ngân sach trong dlf. ar. nhO. Hq cüng khéo léo t6 chûc cac bu6i hqp và cac
nhom lao dQng. Hq c6 duÇ1c thông tin tù nu& ngoài vê nhùng dlf. an tuang
tlf. và cüng duÇ1c tham khao phân l~n tài li~u liên quan dê'n dlf. an. Tuy
nhiên, vi~c tiê'p c~n thông tin cüng nhu tiê'p c~n cac t6 chûc phi chinh phù
qu6c tê' vân bt h~n chê' do rào can ngôn ngù, cüng nhu kha nang tiê'p nh~n

và s11 dl.;lng công ngh~ thông tin.

Cac bên tham gia dlf. an dii tiê'p thu duÇ1c kiê'n thûc m~i vê linh vlf.c
quan 1y môi trliàng: phân lo~i rac thai, quan 1y vi~c thu nh~t, tai chê'
rac thai hùu cd, l~p d~t cac tâ'm hâ'p thl.;l nhi~t nang cùa m~t trài, s11
dl.;lng nang 1UÇ1ng m~ t trài dê' dun nong nu~c. Dtch Vl.;l ky thu~ t và thiê't
b! cho cac công trinh l~n (nu~c, v~ sinh, di~n) trong phuàng giup hq
biê't duÇ1c cac ky thu~t can thi~p vào m~ng 1ud'i, thâ'y duÇ1C slf. cân thiê't
phai Mo duàng dtnh ky (khdi thông c6ng riinh, cq rùa bê chûa nu~c),

thâ'y duÇ1c cach 1àm, và d~c bi~t là cach nMn ra slf. c6 trong qua trinh
v~n hành..

Cac chuyên gia dlf. an phai tom t~t và ph6 biê'n nhùng kiê'n thûc
này, in cu6n hud'ng dân nhO dê' phân pMt cho cac t6 chûc xii hQi. Trong
khi thlf.c hi~n cac dlf. an nhO, nhùng bên tham gia duÇ1c tiê'p nh~n kha
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nang quan 1y toàn bQ dl! an v~ môi tniàng. H<;> tham gia thl!c hi~n, huy
dQng nhân h,ic c6 chuyên môn và giam sat cac ho~t dQng dl! an. Nh6m
chuyên gia dl! an (Tniàng D~i h<;>c Kiê'n truc Hà NQi) c6 m~t thtiàng
xuyên trên hi~n trtiàng, trong cac van phông d~t èJ ndi thu~n ti~n và
1uôn mèJ càa.

Cac tÔ chûc xà hQi tham gia dl! an không c6 nguÔn tài chinh riêng.
Ngân sach dành cho cac dl! an nho là dt it, cac chi phi dà dtiqc duy~t

trtick, nhung c6 thê dtiqc xem xét l~i trong qua trlnh thl!c hi~n dl! an. Dl!
an không t~o ra vi~c 1àm thtiàng xuyên cho ngtiài dân èJ d!a phtidng. Nhân
1l!c c6 trinh dQ chuyên môn do qu~n, thành pho hay cac công ty nhà ntiâc
cà dê'n.

T6m l~i, chi c6 cac tÔ chûc xà hQi truyên thong tham gia dl! an này.
Tuy nhiên, ho~t dQng cüng nhti kiê'n thûc cua h<;> cüng nhà d6 dtiqc Hch
1üy thêm. Dl! an dà dtia h<;> thoat ra khôî Iinh vl!c truyên thong là công tac
chinh tr! và trq giup nhân d~o. H<;> pMi doi dâu vâi cac vâ'n dê ct,1 thê cua
dia phtidng vê quan 1y môi trtiàng, pMi tim cach giai quyê't và tÔ chûc triên
khai ho~t dQng. Do d6, ngoài Iinh vl!c truyên thong, h<;> c6 thê tich 1üy thêm
kinh nghi~m vê quan 1y cd sèJ h~ tâng và dich vt,1 dô th! trong 1inh vl!c mâi
này, cac tô chûc xà hQi d6ng vai trô trung gian giùa nhân dân, chinh quyên
dia phtidng, cac cd quan ky thu~t, hành chinh chuyên môn.

Li~u nhùng kinh nghi~m d~t dtiqc c6 tÔn t~i 1âu dài không? Ngtiài
ta nghi ngà diêu d6 vi râ't nhiêu 1y do. Trtiâc hê't, cac tÔ chûc xà hQî không
thay dÔi nhiêu; 1uôn ch!u sl! chi huy ch~t che và nhiêu tâng rua câ'p trên;
pht,1 thuQc vào UBND. Tuy nhiên, cac thành viên cua hQi cüng tiê'p thu
dtiqc kiê'n thûc mâi khi tham gia vào cac kh6a h<;>c; h<;> cüng dtiqc trau dÔi
kha nang quan 1y và trèJ nên nh~y cam hem vâi cac vâ'n dê môi tniàng.
Nhung, do chi tham gia vào cac dl! an nhô nên h<;> không c6 cd hQi phat
huy kiê'n thûc cüng nhti kM nang cua minh trong vi~c ho~ch d!nh kê'
ho~ch và chiê'n 1tiqc quan 1y môi tniàng èJ câ'p phtiàng. Vi v~y, khi cac
chuyên gia dl! an di khoi hay ngu6n von tài trq cua Dan M~ch bi céÏt giam,
cac tÔ chûc này se thiê'u hô trq vê m~t hành chinh, ky thu~t cüng nhti tài
chinh. Moi liên kê't giùa cac tÔ chûc èJ dia phtidng c6 thê se không dtiqc
tiê'p tt,1c. Liên kê't này dà dtiqc khuyê'n khich trong khuôn khÔ dl! an cua
HQi Pht,1 nù và Doàn Thanh niên, nhung kê't qua cüng không dtiqc kha
quan do kha nang h~n chê' cua can bQ pht,1 trach. Cac tÔ chûc xà hQi này
dtiqc tÔ chûc theo ngành d<;>c dtiâi sl! chi d~o cua M~t tr~n TÔ quoc và
dtiâi sl! bao trq cua Dang. Moi quan h~ ngang không dtiqc khuyê'n khich
phât triên.
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CuÔi cùng, ngay ca st! phat triên cùa cac t6 chûc xa hQi này cûng d~t

thành vâ'n dê. V~i st! phat triên kinh tê' cùa dâ't mi~c và mûc sÔng ngày
càng duqc câi thi~n, cac hQ gia dinh gièJ dây da c6 etù diêu ki~n dê c6 duqc
nhùng dich Vl,l mà tnt~c dây cac t6 chûc xa hQi mang dê'n cho hQ. Hem
nùa, nhiêu hQ gia dinh tr6n tranh tham gia cac hQi.

Do v~y, th~t st! c6 kM nang thiê'u hl,lt trong t6 chûc cùa xa hQi công
dân vi giùa cac t6 chûc hi~n nay và cac hQ gia dinh chi c6 t6 dân ph6. T6
dân phÔ chiu st! quan 19' cMt che cùa Bang ùy và UBND: t6 trudng dân
ph6 duqc chi dinh và duqc nh~n 1uemg cùa UBND. Vai tra cùa t6 trudng
là 1àm câu n6i trung gian giùa cd quan hành chinh câ'p phuèJng và nhân
dân trong t6. Tuy nhiên, cac t6 dân ph6 thuèJng ho~t dQng râ't tkh Ct!c
trong dt! an.

Triêu Khuc: mQt t6 chûc cQng dÔng làng xâ

Triêu Khl1c tiêu biêu cho mQt cQng ddng nông thôn d Hà NQi và
phai chiu tac dQng cùa vi~c md rQng dô thi. Tù cach dây 500 nam, 1àng
da c6 nghê d~t vâi và tù 200 nam trd l~i dây, 1àng chuyên mua ban và
tai chê' rac thâi. Triêu Khl1c thuQc xa Tân Triêu (huy~n Thanh Td), cach
trung tâm Hà NQi 12 km vê phia tây nam. Làng c6 khoang trên 8.800 dân
v~i 1.600 hq gia dlnh, trong d6 1.050 1àm nghê d~t vai và tai chê' cac 10~i

dd nht!a, dd ddng, 1ông vit và bia cûng; chi c6 300 hQ 1àm nông nghi~p.

Làng không duqc hUdng cac dich Vl,l môi truèJng cùa thành ph6.
Chua c6 h~ th6ng xtl 19' nu~c tMi. Nu~c thai duqc d6 th~ng ra ao và
mUdng trong 1àng. Cho dê'n thèJi gian gân dây, Công ty Môi truèJng dô
thi (URENCO) v~n chua t6 chûc thu gom rac thai trong 1àng. Làng chi
c6 duy nhâ't mqt bai rac dành cho rac thai réin. Hi~n nay, UBND xa pMi
tra tiên cho huy~n Thanh Td dê chuyên rac thai dê'n cac bai rac cùa
thành ph6. Bê kiêm soat tac dqng cùa cac ho~t dQng công nghi~p và tai
chê', UBND cho xây dt!ng mqt khu công nghi~p dê chuyên cac doanh
nghi~p và cd sd san xuâ't cùa hQ gia dlnh t~i d6 (anh 22, 23).
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Tomplo pMelpoi du vl

(dnh: Ngô Dao)

A.nh 22: Phong canh diên hlnh cua Iàng: dlnh Iàng và ao

(dnh: Ngô Dao)

A.nh 23: Bai rac thâi rein

Làng chtu s1.i quan 19 hành chinh cua UBND, M?t tr~n T6 qu6c và
Bang uy xa. Nam t6 chûc xa hQi cùng tham gia vào bQ may, trong do c6
4 t6 chûc ho~t dQng htO'ng d6i tich c1.ic: HQi Phl.l nù, HÇ'li Nông dân, Boàn
Thanh niên và HQi C1.iu chiê'n binh. Ban lanh d~o cua cac hQi này do hQi
viên bâu ra vâi nhi~m ky 5 nam. D6 thu'àng là nhùng ngu'ài du'Q'c UBND
dê Clt. Uy ban Môi tru'àng da du'Q'c thành l~p, bao g6m d~i di~n cua 4 hQi
và cua UBND. Tru'dng thôn và t6 tru'dng t6 dân ph6 ding du'Q'c trâ lu'O'ng.
Chu ttch và pM chu ttch cac hQi cüng nh~n lu'O'ng tù hQi cua minh.
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MÔt diêm dang lu'u y là, m~c dù Triêu Khuc là mQt làng nghê truyên
thông tU lâ u dài, nhu'ng lai không c6 mot t6 chûc nghê nghi~p nào t~p hqp
hoat dong san xuât cua cac gia dinh. M6i nam môt lân, UBND h9P m~t

mQt sô hQ san xuât lôn cua làng dê thông Mo cac sâc lênh, phap l~OO cua
Chinh phu và trao d6i thông tin. Trang làng càn kha OOiêu dên, miéu c6,
d6 là OOilng di san d~c bi~t; tuy nhiên làng không c6 t6 chûc tôn giao nào.

HQi Phu nil là hQi hoat dQng tfch cu'c OOâ't và lâu nam nhât trong làng.
Hoi viên cua cac hoi khac dêu buoc phài tham gia vào OOiêu ho~lt dong
cua HQi Phl;! nil. D~c bi~t HQi Phl;! nil càn gây du'ng nhilng quy tin dl;!ng
nhO, giup OOiêu hQi viên vay vôn dê phat triên kinh doaOO hay san xuât.

T6 v~ siOO m6i tniàng du'o'c thành l~p vào thang 8/1996 theo sang
kien cua Hoi Phu nil. T6 g6m 11 phl;! nil cua hai làng, hOi,\t dong du'ôi su'
chi di,\o cua UBND và HÔi Phu nil. Ml;!c dfch cua t6 là cung câp tat cà cac
dich Vl;! v~ sinh môi tniàng trang xa, OOu' thu gom, v~n chuyên, t~p két
rac và làm si,\ch môi tniàng cho 12 cl;!m dân cu', 4 tru'àng tiêu h9C, trung
h9c và 2 chq 000. Là môt làng chuyên thu gom phé li~u dê tai che, m6i
ngày Triêu Khuc thai ra mot khôi lu'qng lôn rac (aOO 24). Ngu6n tài chîOO
cho hOi,\t dong cua t6 v~ sinh môt phân do UBND xa h6 trq, mot phân lay
tU phI v~ sinh thu tU cac ho gia diOO. 56 tién này du'qc dùng dê tra lu'o'ng
hqp d6ng hàng thang cho cac OOân viên thu gom và v~n chuyê'n nic dén
bai rac thai cua huy~n, và cho cac uy viên trong ban chap hành cua hQi.
Ngoài ra, Hoi Phl;! nil d6ng vai trà kiêm tra công tac v~ sinh m6i tru'àng,
c6 quyên phi,\t cac hành dQng gây anh hu'6ng xâu tôi môi tru'àng và quyêt
âinh sô tiên phi,\t. Tiên phi,\t âu'qc nôp vào quy cua UBND.

(anh: Ngô Dao)

Ành 24: T6 v~ sinh môi tniÔ'ng cua làng
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HQi Phl;! nù cung dong vai tro tu' vân vê chinh tri trong công tac quan
ly môi tru'àng: tMo ra cac quy dtnh vé Mo v~ môi tru'àng và trinh lên
UBND. N~u cac quy dtnh do du'qc Bang uy và UBND phê duy~t, UBND
sè gài lên phàng Tu' pMp cua qu~n dê ban hành. Sau do, cac van ban hqp
pMp này du'qc in ra và pMt cho dân làng. Ngoài ra, HQi Phl;! nù con
thành l~p cac t6' ho~t dQng riêng: T6' k~ ho~ch Ma gia dinh, T6' pMt triên
kinh té gia dinh... Thông thu'àng, cac t6' này du'qc thành l~p trong khuôn
kh6' mQt chu'dng trinh câp qu6c gia ho~c câp tinh trong cùng linh vl.!c.

Tât ca cac t6' chûc xà hQi Cf dia phu'dng pMi nQP bao cao dinh ky vê
ké ho~ch hành dQng và t6'ng k~t tài chinh cho UBND và Bang uy xâ. Hl?
không du'qc công b6 thông tin néu không du'qc phép cua UBND. HQi éJ dia
phu'dng chiu sl.! chi d~o cua Mi câp trên (câp tinh, thành ph6 và qu6c gia)
và không c6 m6i quan h~ vâi cac Mi kMc, cac t6' chûc phi chinh phu hay
cac t6' chûc nu'âc ngoài.

Tru'àng hqp làng Triêu Khuc cho ta thây sl.! tham gia cua cac t6' chûc
xà hQi Cf dia phu'dng vào công tac quan ly môi tru'àng và giai quyét cac
vân dé cua dia phu'dng là tât yéu. Trên thl.!c té, hl? không chi d6ng vai tro
ngu'ài truyên tai thông tin và chi thi cua chinh quyên, mà con là nhùng
tac nhân v~n dQng ngu'ài dân thay d6'i y thûc. Tuy nhiên, kM nang cua
hl? vân chu'a phat huy t6i da vi nhiêu ly do: con phl;! thuQc qua nhiêu vào
chinh quyên dia phu'dng, chu'a co cai nhin t6'ng thê cung nhu' ké ho~ch

chi~n lu'qc trong công tac quan ly môi tru'àng. Mûc dQ và thài gian tham
gia cua cac hQi viên con phl;! thuQc kM nhiéu vào quyên lqi mà hQ du'qc
hu'Cfng. Cac hQi du'qc t6' chûc ch~t chè và tach bi~t kMi cac hQi khac, cac
t6' chûc phi chinh phu và cac t6' chûc qu6c t~.

Vân dé làm sao dê cac t6' chûc xâ hQi này c6 du'qc tu' cach pMp nhân
dQc l~p, dê giup hl? tl.! chu hdn vê m~t tài chinh, nhât là trl.!c tiép hqp tac
vâi cac t6' chûc nu'âc ngoài, dâ du'qc du'a ra tranh lu~n. Vân dê không pMi
chi do'n gian nhu' v~y. Quan trc;mg hdn là pMi thl.!c c6 sl.! phân câp quan
ly và cùng hqp tac quan ly vâi cac thành phân cua xâ hQi công dân. T6t
nhât là trong thài gian dâu, nên cho phép tiép xuc trl.!c ti~p vâi cac nguÔn
1* hành chinh, ky thu~t và tài chinh, t~o diêu ki~n dê nh~n du'qc hO trq
qu6c té trl.!-c tiép tù cac t6' chûc phi chinh phu, cac co' quan hÔ trq pMt
triên. MQt s6 nhà nghiên cûu éJ dia phu'dng cung tl.! Mi li~u c6 ddn gian
hdn không khi phat huy vai tro cua cac thành phân cua xâ Mi công dân
trong công tac quan ly môi tru'àng dô thi, thông qua vi~c tu' nhân Ma cac
m~ng lu'âi và dich Vl;! h~ tâng môi tru'àng dô thi chù y~u. Tru'àng hqp
quan ly rac tMi éJ làng Triêu Khuc do HQi Phl;! nù phl;! trach chéÎng pMi
dà ho~t dQng theo mô hinh tu' nhân Ma do sao?
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Ban dâu, xa hqi công dân da dU<;1c d!nh nghïa nhu "mQt không gian
chung giùa Nhà nt/(jc và ctic công dân, Mi thl!C hi~n ctic dl! tin vi lqi ich chung,
trong d6 mai ngtlài, mai tô' chûc hoqt dQng mQt ctich tl! chù, c6 Ccf câu chtft chë
và mang tinh tqp th!".

Qua nghiên cûu này, tntôc tiên chung ta co thê ké't lu~n r~ng theo
dinh nghïa này, t~i Vi~t Nam da t6n t~i mqt không gian chung giùa
Nhà nuôc và công dân trong công tac quân ly môi truàng dô thi.
Không gian chung này chu yé'u bao gdm cac tô' chûc xa hqi èJ dia
phudng và tô' dân ph6'. Chung ta chua bié't ra v~ tô' dân ph6, nhung no
gân gi6ng vôi tô' chûc xom làng truy~n th6'ng, co thê do Dâng viên
dûng dâu, tuy nhiên tham gia vào cac tô' chûc này d~a trên ddn vi h<?
gia dlnh, gi6'ng nhu èJ làng xa truy~n th6ng. Cac hqi và tô' dân ph6 ho~t

dqng tUdng d6i t~ chu; cac ho~t dqng d~u du<;1c lên ké' ho~ch và cd du
theo quyé't dinh cua cac hQi dp trên và VBND, và mang tinh t~p thê.
Cac hqi và tô' dân ph6' tham gia vào cac chudng trlnh hay d~ an cua
Nhà nuôc hay cua t6 chûc mlnh vôi tu cach là d~i di~n cua nhân dân,
duQ'c coi là hlnh thûc tham gia hQ'p phap cua dân, kê câ theo danh gia
cua cac tô' chûc nuôc ngoài.

Trong triên v9ng v~ tinh b~n vùng và s~ diêu hành t6t cua dia
phudng, chung tôi da co y kié'n r~ng khi xa Mi công dân tham gia vào
quân ly môi truàng dô thi, thl truôc tiên cac tâng lôp nhân dân phâi
duQ'c d~i di~n mqt cach công b~ng. Cac hqi và t6 dân ph6' không d~i

di~n cho toàn bq nhân dân. Cac hqi viên gia nMp hqi trên cd sèJ t~

nguy~n, Mi viên cùa m6i hqi thuàng chi chié'm duôi 20% s6 dân liên
quan. Doàn Thanh niên co d~c bi~t ft doàn viên. Hqi Phl.;! nù và Hqi
Nguài cao tuô'i co nhiêu hQi viên hdn. vê nguyên t~c, cac tô' dân ph6
bao g6m toàn thê dân cu. Ngoài ra, vi~c tham gia cùa cac thành viên vào
hqi hay tÔ cûng ph\.1- thuqc phân lôn vào l<;1i ich và quyên lQ'i mà h9 co
duQ'c tù cac chudng trlnh hay d~ an cua Nhà nuôc. DUdng nhiên hqi viên
cac hqi và nhùng d6i tu<;1ng tham gia tich c~c vào ho~t dé?ng cua tô' dân
ph6 dU<;1c h,ta ch9n tù cac dâng viên. Nhùng nguài duQ'c bâu vào ban
lanh d~o cua cac hé?i hay tÔ dân ph6' hiên nhiên nit gân Dâng và co thê
do VBND phê chuân.

Côn mqt phân quan tr9ng cua xa Mi công dân không dU<;1c tô' chûc.
D6 là nhùng tiêu thudng, h<? sân xuâ't ca thê và thQ' thù công. Vi dl.;! nhu
èJ làng Triêu Khuc, m~c dù thQ' thù công và hé? sân xuâ't nho chié'm ttu thé'
trong ho~t dQng kinh té' cùa làng, nhung h9 l~i không co mqt t6 chûc d~i

di~n t~p thê nào; VBND chi quan tâm chi d~o cac cd sèJ sân xuâ't l6'n. Tuy
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nhiên, Hnh hinh dii tié'n trié'n kM nhanh. Ngttài ta nh~n thâ'y r~ng dii hinh
thành mç,t s6 nh6m tié'u thttdng ho<;\t dç,ng kM mêm déo và cÛ'i mÛ'; nh6m
tôn giao cling dttqc hlnh thành g6m nhùng ngttài cùng di l~ Û' mç,t chùa.
Nhùng hinh thûc nh6m kié'u m~i này dttqc coi nhtt nhùng h!c lttqng dang
l~n m<;\nh.

TÔ dân ph6 và cac hç,i tttdng d6i tich ct!c trong dài s6ng xii hç,i. HQ
dem l<;\i thông tin, khuyé'n khich và v~n dç,ng toàn thé' nhân dân, t6 chûc
hQP dân nhttng trên thl!C té' chi hQP cac hç,i viên cua minh. HQ c6 phttdng
ti~n dé' nh~n và phÔ bié'n thông tin, v~i st! d6ng 9 cua UBND cùng câ'p.
Tuy nhiên, hQ b! gi~i h<;\n trong cac lInh vt!c Cl;! thê và Û' mç,t d!a phttdng
dii dttqc â'n d!nh. Cac hQi ft liên h~ v~i nhau, trù trong mç,t s6 dt! an Hç,i
Phl;! nù thttàng ph6i hqp v~i Doàn Thanh niên. Nhtt v~y, mç,t hç,i hay mç,t
tÔ không thê bao quat hé't cac vâ'n dê xii hç,i, do d6 cac hQi này cüng
không thê tac dç,ng dé'n tâng l~p dân ctt nh<;\y cam và ngoài lê xii hç,i. é1
Thanh Xuân, trong lInh vt!c môi trttàng, cac hç,i dii mÛ' rç,ng dttqc ph<;\ffi
vi ho<;\t dç,ng cua minh trong cac dt! an nhé>. Nhttng, chting tôi không dam
chc{c ràng kinh nghi~m này se bên vùng hay dttqc nhân rç,ng.

Sl! tham gia cua cac thành phân xii hç,i công dân Û' d!a phttdng trong
vi~c ho<;\ch d!nh ké' ho<;\ch và quan 19 môi trttàng không dttqc coi là c6
tÔ chûc hay c6 h~ th6ng. Trtt~c tiên, phài n6i ràng trong da s6 cac dt!
an l~n, chinh ban thân chinh quyên d!a phttdng cüng chi dttqc thông Mo
và dç,ng viên khi tht!c hi~n dl! an, do d6 cac thành phân cua xii hç,i công
dân râ't kM can thi~p trttck khi liinh d<;\o d!a phttdng c6 dttqc thông tin
vê dt! an. Trong tâ't ca cac trttàng hqp dii dttqc quan sat, cac thành phân
cua xii hQi công dân dttqc huy dç,ng dé' gitip cho dt! an dttqc tht!c hi~n

thu~n lqi: hQ dttqc thông tin, tu vâ'n mç,t cach t6i thiêu và dttqc huy dç,ng
dê truyên d<;\t cac chi th! cua trung ttdng. à Thanh Xuân, qua cac dt! an
nhO, cac hç,i dii dttqc tham gia dây du (tù khâu l~p ké' ho<;\ch, dé'n quyé't
d!nh, tht!c hi~n, giam sat). Tuy nhiên, dây m~i chi là thÙ' nghi~m; cac dt!
an nhé> thttàng b! coi là nàm ngoài lê cac dt! an céii t<;\o môi trttàng cua
phttàng. Trong dl! an d~n ntt~c èJ phttàng Phtic Tân, cac hQi dttqc tht!c
sl! tham gia nhiêu hdn: hQ dttqc thông tin và tham gia vào toàn be? dt!
an, 9 kié'n cua hQ c6 anh httÛ'ng dé'n quyé't d!nh vê m<;\ng Itt~i dttàng 6ng
phl;!, dttqc tham gia Mng hi~n v~ t, v~ t châ't hay tài chinh, dttqc giam sa t
dl! an.

Chting tôi không thâ'y cac thành phân cua xii he?i công dân Û' d!a
phttdng tham gia danh gia môi trttàng; không thâ'y hQ trong cac ban phl;!
trach cac công vi~c nhtt: l~p ké' ho<;\ch, thié't ké', v~n hành và bao dttàng
(trù Û' Thanh Xuân). Tuy nhiên, ngttài dân Û' Nam Sdn dii yêu câu dttqc
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tham gia vào mQt ban nhu v~y. Chung tôi cüng chua thâ'y thiê't l~p cac
cd chê' giéH quyê't xung dQt (Cd quan trung gian, trQng tài); cac cUQc hQP
chung Ü' Nam Sdn chu yê'u huâng dê'n chinh quy~n dia phudng. Tâ't ca cac
dl;! an và kinh nghi~m phat tri€n dia phudng này không t~o ra duQ'c
nhùng tM chê' mâi (trung gian) c6 kha nang kéo dài hay ap d1;1ng nhùng
kinh nghi~m da c6, ngo~i trù truàng hQ'p uy ban d~c bi~t Ü' Phuc Tân vâi
m1;1c dich giup dà cac gia dinh kh6 khan l~p d~t duQ'c duàng 6ng nuâc
vê t~n hQ gia dinh. Tuy nhiên, cac ho~t dQng sau dl;! an Ü' Thanh Xuân
cho thâ'y chung ta c6 th€ tin tuÜ'ng r~ng khi nang 1* duQ'c phat huy thl
c6 th€ xuâ't hi~n nhùng sang kiê'n mâi: cac thành viên tham gia vùa tÔ
chûc cac bu6i thông tin vê Bàn ghi nhâ 21 và thành l~p quy d€ slta sang
l~i cac vuàn hoa công cQng.

Sl;! tl;! chu cua cac thành phân cua xa hQi công dân chi mang tinh
tudng d6i. Ho~t dQng cua hQ trong cac lïnh vl;!c truy~n th6ng truâc tiên
do câ'p trên cua hQ chi d~o. Cac ho~t dQng cua hQ Ü' dia phudng l~i do
chinh quyên dia phudng (VBND) ki€m soal. Trong cac chudng trlnh lân
câ'p qu6c gia, hQ duQ'c huy dqng tham gia mqt cach C1;1 th€ và trong
ph~m vi nhâ't dinh. Cac dl;! an và chudng trlnh mà chung tôi da nghiên
cûu không thl;!c sl;! giup cac thành phân k€ trên nâng cao Hnh tl;! chu
(chi giâi h~n trong truàng hQ'p Ü' Thanh Xuân). Chung ta không th€ n6i
dng hQ duQ'c tiê'p c~n vâi tâ't ca thông tin v~ cac dl;! an và chudng trlnh
mqt cach c6 h~ th6ng và liên t1;1C. Vi~c tiê'p c~n vâi cac chuyên gia hay
ngu6n cung câ'p thông tin trung l~p con bi h~n chê', - hai tô' chûc nuâc
ngoài Ü' Nam Sdn dêu dûng ngoài M, bi rut v~ ho~c bi bo rdi; m6i liên
h~ vâi cac t6 chûc phi chinh phu nuâc ngoài Ü' Thanh Xuân cüng bi h~n
chê' do bâ't d6ng ngôn ngù và do h~n chê' trong vi~c tiê'p c~n và slt d1;1ng
công ngh~ thông tin. Và cüng không th€ n6i là cac thành phân xa hQi
c6 th€ dua ra thông tin mâi ngoài nhùng gl h9 v~n thuàng làm. Cu6i
cùng, hQ không duQ'c huÜ'ng ngu6n tài chinh mâi khi tham gia vào cac
dl;! an và chudng trinh. à Thanh Xuân, vâi cac dl;! an nho, ngu6n tài
chinh mâi duQ'c lâ'y tù bên ngoài và kê't thuc cùng vâi chl1dng trinh,
không kéo dài thêm.

Chung tôi không th€ khâng dinh r~ng nhùng dl;! an và chudng trlnh
này da giup phat triên và dua vào nhùng cach làm mâi. Chinh quy~n

không c6 ydinh làm diêu d6. NguQ'c l~i, cac thành phân tham gia pMi c6
g~ng thich nghi vâi tinh hinh mâi theo cach truy~n th6ng cua mlnh; cac
bên tham gia phia nuâc ngoài chi dûng ngoài lê hay rut di mà không dam
bao duQ'c dng nhùng cach làm mâi da dân dân duQ'c dua vào së duQ'c tiê'p
~c lâu dài.
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Trong cac dl! an và chltdng trinh da dltqc nghiên cûu, lqi nhu~n cùa
cac thành phân xa hqi công dân tham gia ho~c không tÔn t~i, ho~c dt
ft. Trinh dq ky thu~t, nang ll!c chuyên môn, t6 chûc và diêu hành thu
dltqc dêu dt ye'u. Chlta co trltÔ'ng hqp nào dltqc dào t'!-O vê ky thu~t, trù
èJ Nam Sdn (dl! an cùa Hà Lan) - nhltng trong trltÔ'ng hqp này, cac kh6a
dào t'!-o l,!-i chi dành cho can bq. Con èJ cac trltÔ'ng hqp con l,!-i, cac thành
phân tham gia ding nhlt tâ't ca mQi ngltÔ'i dân co thê' thâ'y cac thie't bi
lân, cac nhom chuyên nghi~p và công vi~c chuyên môn hoa, nhltng l,!-i
không dltQ'c tie'p xuc thl!c te', ngo,!-i trù èJ Thanh Xuân, ndi cac tô' chûc
tham gia vào cac dl! an nhô c6 thê' tl! tuyê'n dlJ.ng thq co chuyên môn.
Trong mQi trltÔ'ng hQ'p, cac thành phân tham gia pMi tie'p xuc thl!c te'
vâi d,!-i di~n cùa chfnh quyên dia phltdng, cac cd quan và công ty nhà
nltâc thl!c hi~n dl! an. Khi tie'p xuc vâi cac bên tham gia, cac cd quan
này bât chuyên quyên nhlt trltâc dây, d~c bi~t èJ Thanh Xuân và èJ Phuc
Tân. Không mqt thành phân tham gia nào phat triê'n dltQ'c kha nang tô'
chûc và diêu hành mâi, co le ngo,!-i trù Hqi PhlJ. nù èJ Thanh Xuân VI da
nllm quyên lanh d,!-o trong t6 chûc và thl!c hi~n cac dl! an nhô. Cac
thành phân tham gia cüng không thê' co thêm d6i tac hay mèJ rqng lâu
dài vâi cac tô' chûc nltâc ngoài. HQ chi hO'!-t dqng trong ph,!-m vi truyên
th6ng cùa minh và không thê' thie't l~p dltqc nhùng liên ke't mâi. Chi
riêng Hqi PhlJ. nù nllm vai tro lanh d,!-o nên da nâng cao dltqc vi the' cùa
minh trong phltÔ'ng, thông qua vi~c v~n dqng cac hqi khac cùng tham
gia. Cac thành phân tham gia không phat triê'n dltqc m6i quan h~ mâi
vâi cac cd quan hành chfnh ngoài cac kênh truyên th6ng. Cu6i cùng,
không mqt thê' thûc hành chfnh mâi, mqt quy dinh hay mqt lu~t nào
dltqc l~p ra sau khi thl!c hi~n cac dl! an này.

Cac thành phân cùa xâ hqi công dân không thu dltqc bâ't cû lqi
nhu~n tài chfnh riêng nào khi tham gia. NguÔn tài chfnh mà hQ co dltqc
là nguÔn thông thltÔ'ng, dltâi d,!-ng trq câ'p cùa hqi câ'p trên. Le ra hQ co
thê' quan ly mQt cach tl! chù, nhttng không co mqt ngudn tài chfnh bô'
sung nào tù bên ngoài. Trên phltdng di~n này, Thanh Xuân vân là
trltÔ'ng hQ'p ngo,!-i l~, nhltng nên nhâ râng v6n cho cac dl! an nhô dltqc
câ'p riêng và vi~c ·sÙ' dlJ.ng n6 dltqc kiê'm soat cMt che. Ngudn v6n mà
hQ v~n dqng dltqc thltÔ'ng dltqc phân chia giùa cac câ'p và vâi VBND.
Râ't ft vi~c làm t~m thÔ'i mâi dltqc t'!-o ra èJ dia phltdng và không mqt
dl! an nào giup cac thành phân tham gia t'!-o dltQ'c thu nh~p mâi và lâu
dài. HQ không co ngudn thu mâi cho ho,!- t dQng cùa minh và dltdng
nhiên là ne'u không c6 ngudn thu phlJ., thi cüng không co kM nang
nh~n dltqc nhùng khoan tin dlJ.ng mâi dltQ'c bao dam dl!a trên nhùng
nguÔn tài chinh mâi tl! co.
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Nh~n xét chung
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Mé),ng h.tâi chi dé),o cùa xa h(>i công dân éJ Vi~t Nam rât ch~t chë. Cic
tÔ chûc, b~ng cach này hay cach khac, dêu chtu sl;! chi dé),o cùa Dang thông
qua cac UBND. Dûng dâu cac h(>i và t6 dêu là can b(> cùa dta phu'o'ng,
ho~c cùa Chinh phù, ho~c cùa Dang. Nhùng hçi hOé),t dçng c6 chi dé),o và
tich cl;!c nhât là H(>i Phl;! nù, H(>i ngu'èli cao tuÔi và HQi Cl;!u chiên binh.
N~m ngoài sl;! chi dé),o pMi kê' dên t~ng lâp tiê'u thu'o'ng, thQ' thù công và
toàn b(> nhùng ngu'èli dân không c6 h(> kh~u thu'èlng tru.

Cac t6 chûc cùa xa h(>i công dân, ngoài hOé),t d(>ng nhân dé),o và ha trQ'
trong khuôn khô cac chinh sach và chu'o'ng trinh rua Chinh phù, càn du'Q'c
giao nhi~m Vl;! Cl;! thê' éJ nhùng dta phu'o'ng Cl;! thê'. Hi~n nay, kM c6 tÔ
chûc nào dù kha nang hOé),t d(>ng trên nhiêu linh vl;!c cùa quan ly dô tht
éJ câ'p thành ph6. Tât ca dêu pMi theo m(>t h~ th6ng tr~t tl;! c6 tÔ chûc tù
trên cao.

Tuy nhiên, cac tÔ chûc cùa xa hQi công dân c6 nang ll;!c dt lân,
h9 c6 thê' du'Q'c huy dQng nhanh ch6ng và c6 hi~u qua. Cac td chûc
nu'âc ngoài méJ rQng tiêm nang cùa cac td chûc xa hQi công dân, t~n

dl;!ng cac cd du cùa xa hQi công dân, nhu'ng d6i tac cùa h9 ding giâi
hé),n éJ nhùng tÔ chûc da du'Q'c công nh~n. HOé),t dQng cùa cac td chûc
phi chinh phù nu'âc ngoài chtu sl;! kiê'm soat và giâi hé),n éJ nhùng hOé),t
dQng song song tu'dng d6i xa vâi nhùng vân dê thl;tc sl;! cùa trQng tâm
cac dl;! an chinh. Trang tru'èlng hQ'p cùa Thanh Xuân, cu6i cùng cac tÔ
chûc nu'âc ngoài cüng da thành l~p du'Q'c mQt nhom dl;! an nh<3 tu'dng
d6i dQc l~ p. Nhu'ng ngu'èli ta không dam cMc vê tinh bên vùng cùa cac
kêt qua thu du'Q'c.

Cu6i cùng, vân càn il thành ph~n cùa xa hQi công dân tham gia éJ
dta phu'dng. Tât ca chi co 2, 3 hay 4 hQi lân. Biên d(>ng vê s6 1u'Q'ng h(>i
viên, kM nang dé),i di~n và kM nang chù dQng tu'o'ng d6i thâp. Thành
phân chù ch6t cùa xa hQi là cac hQi và hQ gia dinh. Du'èlng nhu' co m(>t
ll;!c 1u'Q'ng dt mé),nh nhu'ng lé),i chu'a du'Q'c khai thac. M(>t phân cùa xa hQi
không n~m trong h~ th6ng hOé),t dQng, và dây cüng chinh là nhùng tâng
lâp mà cac tô chûc lân cân xa hQi hoa. Do là nhùng ngu'èli lao dqng tl;!
do, toàn bQ giâi tiê'u thu'o'ng. tu' nhân không dang kY. Nhu' v~y, càn
nhùng mang 16'n cùa xa hQi công dân chu'a du'Q'c tÔ chûc và chu'a du'Q'c
phat huy tac dl;!ng.
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Danh gia cac dl! an ODA
qua hinh thûc d6i tac:

tu TP.HÔ Chi Minh dên Hà Nôi1
•

Laurence Nguyln

Nguyln Dûc NhuQn

Nguyln TrQng Nam Trân

Phât triên cac dl.! an hô trÇ1 phât triên (ODA) là mQt trong nhùng dQng
ll.!c m~nh mè cua qua trinh pMt triên dô th! t~i cac thành ph6lân cua Vi~t

Nam. Thl.!c v~y, tù sau cUQc khung hoang éJ châu A, cac nhà dâu hi hi nhân
c6 xu hu'âng ngùng dâu tu' dài hé;ln, nhâ't là d6i vâi cac dl.! an cd séJ hé;l tâng
dô th! không sinh liii ngân hé;ln. Thi dl,l, cac khoan ODA c6 thê là nhùng
dl.! an quy mô râ't lân nhu' du'àng giao thông dô th! hay câ'p nu'âc và v~ sinh
môi tru'àng. Cac dl.! an này té;lo ra tac dQng dang kê không nhùng dôÎ vâi
câ'u truc không gian mà càn d6i vâi lôgich xii hQi và chinh tr!. .

Nhiêu nhân t6 tham gia vào cac dl.! an này, tù cac nhà tài trÇ1 qu6c tê
dên cac dl.! an hÇ1p tac song phu'dng, tâ't nhiên là phâi thông qua chinh
quyên nhà nu'âc, doanh nghi~p và cu6i cùng là nhùng ngu'ài dân co liên

1 Nh6m thl!C hi~n công trinh nghiên cûu này bao g6m phông th! nghi~m Ly thuyë't bië'n
dqng dô thi (Laurence Nguyên, d6ng phl:l trach khoa hQc) và phông thi nghi~m Xa hqi
dang phat trièn trong không gian và thài gian (Nguyên Dûc Nhu~n, d6ng phl:l trach
khoa hQc, và Nguyên TrQng Nam Trân). Cie nh6m d6i lac éJ TP.H6 Chf Minh: Vi~n

nghiên cûu Kinh të' TP.HÔ Chf Minh (1ER) (Du Phu'âc Tan và Lê VAn Thành) và Viln
phàng hÔ trçt Phat trièn (ODAP) (Tôn Na Quynh Trân); éJ Hà NQi: Vi~n nghiên cûu
Phat trièn kinh të'-xà Mi Hà Nqi (HISEDS) (Tô Xuân Dân và VÜ Qu6c Binh).
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quan và nhùng t~p hqp nMm bao v~ ft nhiêu duqc hlnh thûc Ma. Vâ'n dê
d~t ra èJ dây là quan ni~m, m1,1c tiêu cùa cac d1;1 an và danh gia chung.

Nghiên cûu này (èJ dây chung tôi xin trlnh bày nhùng ké't qua chinh)
mu6n mang tâi nhùng yé'u t6 giai dap cho vâ'n dê uy quyên trong cac d1;1
an (phân câ'p quàn 1y, 51;1 tham gia cùa nguài dân, mûc dQ t1;1 chù cùa cac
d6i tac Vi~t Nam 50 vâi nhà tài trq). Nghiên cûu này ding nhàm xac dW1
hlnh thûc chuy€n giao kèm theo cac d1;1 an này và 51;1 hqp thûc Ma cac
hlnh thûc chuy€n giao do (ky nâng, công ngh~). Nhin chung, chung ta
thuàng quan tâm dé'n tinh hi~u qua cùa cac công C1,1 hô trq phât tri€n, dé'n
vi~c xac d!nh và phât hi~n nhùng can trèJ khi th1;1c hi~n d1;1 an.

Phé;lm vi phân tich và phudng phâp stt d1,1ng nàm trong khuôn kh6
danh gia cac chinh sach công và nghiên cûu-hành dQng, vâi cac cUQc
phOng vâ'n sâu cac d6i tac chinh trong cac d1;1 an duqc chQn d€ nghiên cûu.
Chung tôi da trao d6i vâi cac ban quan 1y d1;1 an (PMU), cac hQ gia dlnh
1iên quan dé'n d1;1 an, vâi khu v1f.C kinh té' và chinh quyên dia phUdng
(qu~n, huy~n) và cac t6 chûc xa hQi. I6ng cQng, chung tôi da th1;1c hi~n

hdn 60 cUQc phOng vâ'n sâu cac d6i tac cùa d1;1 an.

Ngoài ra, mQt hQi thao khoa hQc duqc t6 chûc ti;\i Vi~n nghiên cûu
Kinh té' IP.HÔ Chi Minh da cho phép cac nhà nghiên cûu và cac nhà th1;1c
thi d6i chié'u phUdng phâp tié'n hành cùa hQ2. Nhu v~y, hi€u m6i quan M
giùa "cung" và "du" vê hÔ trq da giup cho cac d6i tac cùa cac d1;1 an OOA
mèJ ra mQt không gian tu duy.

MQt m~t, cac phang vâ'n sâu cho phép danh gia tac dQng cùa cac d1;1
an èJ khia qnh ùy quyên và chuyên giao, m~t khac chung cho phép danh
gia hi~u qua cùa chinh cac d1;1 an (bâng 1). Nhu v~y, m1,1c tiêu chinh nghiên
CÛU da duqc th1;1c hi~n mQt phân vâi 1ài giai cho câu hai vê 51;1 khac nhau
cùa m1,1c tiêu, chuyên giao và ùy quyên trong cac d1;1 an.

2 HQi thao du'q'c teS chûc ngày 16/12/2003 trong khuôn kh6 nghiên cûu này t~i 1ER vâi
chû dê: "Vai trè> rua cac d\i an OOA trong s\i phât triên cûa haï thành ph6lân èI Vi~t

Nam: th\iC tê và tu'etng lai" (The role of ODA projects in the development of two big cities
in Vietnam: Realities and prospects).
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Bàng 1: Toàn cành cac cUQc trao d6i da thlfc hi~n

Lo~i hlnh dÔi tac Chu dê phong vân sâu

Thành viên cua Ban quan 19 dl! an Cac phtiC1ng phap
H~ thÔng giam dWl
Mûc dl) tham gia' cua ngtiài dân
Chuyê'n giao (ky nang công ngh~)

Cac sét cua thành phÔ Mûc dÇ) liên quan trong dl! an
Chinh quyên dta phtiC1ng Danh gia dl! an

(qu~n/huYên) Sl! tham gia cua ngtiài dân
Doanh nghi~p, tÔ chûc

Cac gia dlnh liên quan d€n dl! an PhtiC1ng thûc lây 9 ki€n
H~u qua cua dl! an
Danh gia dl! an

Vai tra quan trQng cua ODA trong phat tri€n dô thi éJ
Vi~t Nam

Phat triê'n dô th! là mQt thach thûc d6i v6'i Vi~t Nam và thach thûc
này chi m6'i bât dâu. Vi~t Nam là mQt trtiàng hQ'p d~c bi~t v6'i t6c dQ tang
trtidng kinh té' 6-7%/nam, công nghi~p tang trtidng m~nh và cac doanh
nghi~p tti nhân ho~t dQng rât hi~u qua. Tuy nhiên, 3/4 dân s6 vân dang
s6ng d nông thôn, diêu này dl! Mo mQt cUQc cach m~ng dô th! trong
ttio'ng lai.

Theo cac dl! Mo chinh thûc, tÔng dân s6 Vi~t Nam se tang tù 78 tri~u

ngtiài nam 2000 lên 103 tri~u ngtiài vào nam 2020 v6'i ti l~ gia tang ch~m

(1,2%). Nhting, dân s6 d cac thành ph6 se tang hem gâp dôi, tù 18 tri~u

ngtiài (nam 2000) lên 46 tri~u ngtiài (nam 2020), v6'i t6c dQ tang tnté1ng
trung binh là 5%. Trong trtiàng hQ'p này, TP.HÔ Chi Minh c6 thê se c6 20
tri~u dân và Hà NQi c6 9-10 tri~u dân. V6'c Hnh cû sau 3 nam TP.HÔ Chi
Minh l~i c6 thêm 1 tri~u dân. Nhùng dl! bao này dtiQ'c dtia ra sau khi tham
khao s6 li~u cua cac mt6'c tùng c6 t6c dq phat triên ttiemg tl! nhti Vi~t

Nam. Xu hti6'ng phat triên cua cac thành ph6l6'n là tât yé'u và t~o ra nhiêu
nhu câu: di~n tich dâ't dô th! cân tang 7,5 lân (tù 60.000 ha nam 2000 lên
450.000 ha nam 2020), dtiàng giao thông phâi chié'm 20-30% quy dât dô thj
(hi~n nay là 10%), tâ't ca cac hQ gia dinh cân dtiQ'C cung câp nti6'c s~ch (hi~n

chi c6 45%), xà 19 nti6'c thâi và nic thâi, xây dl!ng 700 tri~u m2 nhà d, xây
dl!ng trtiàng hQc và b~nh vi~n...
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Gân dây, trên toàn lành thÔ Viçt Nam, cac dt! an ODA dà h6 trÇ! trang
thiê't bi cd séf cho cac linh vt!c kinh tê' và xà Mi quan trçmg cùa dât mi6'c
nhu: giao thông v~n tài (duèJng sa, càng, du... ), nâng lUÇ!ng (nhà may
nhiçt diçn và thùy diçn, duèJng dây cao ap, mc\lng lu6'i phân ph6i), nông
nghiçp (dê diêu, trc\lm bdm... ), hàng hài (cang ca), môi truèJng (hç th6ng
thoat nu6'c, vç sinh môi truèJng và câp nu6'c), giao d\J.c và dào tc\lO (phat
triên giao d\J.c tiêu hqc phÔ c~p, giao d\J.c trung hqc, dc\li hqc và dc\ly nghê),
y tê' (cac cd séf y tê... ). Cac dt! an xây dt!ng cd séf hc\l tâng chiêm vi tri ngày
càng uu tiên trang cac hlnh thûc h6 trÇ!. M~t khac, ty lç cac dt! an ODA,
du6'i hlnh thûc khoàn vay thUdng mc\li v6'i lài suât uu dâi, c6 xu hu6'ng
tang so v6'i cac dt! an ODA nhân dc\lo.

Cho t6'i dâu nâm 2002, Hà Nôi d6n nhân 54 du an ODA v6'i khoàn. . .
tiên viçn trÇ! 624 tri~u USD, trong do 36 dt! an du6'i hlnh thûc quà t~ng,

tri gia 172 triçu USD (chiêm 32%) và 12 dt! an du6'i hinh thûc cho vay, tri
gia 452 tri~u USD (chiêm 73%). Ngoài ra, càn co 5 dt! an h6 trÇ! ky thu~t

dê l~p sd dÔ tÔng thê vê giao thông dô thi, cung câp nu6'c, v~ sinh môi
truèJng, bào vç môi trlièJng, công nghiçp hoa.

Cic khoàn cho vay ODA chù yêu t~p trung cho phat triên cd séf hc\l
tâng, v6'i s6 tiên 227 tri~u USD, chiêm 36,6% tÔng s6; cho cac dt! an câp
thoat nu6'c: 177 tri~u USD, chiêm 6,6%. Phân càn lc\li dUÇ!c sil d\J.ng cho
cac lïnh vt!c khac. 90% cac khoàn cha vay là cam kêt h6 trÇ! song phudng
và 10% tù cac nhà tài trÇf da phUdng. NMt Bàn là nhà tài trÇ! ODA l6'n
nhât cho Hà NQi v6'i s6 tiên lên dê'n 377 triçu USD, chiê'm 82% tÔng s6.

Cac khoàn vay ODA tréf thành mQt ngudn v6n quan trqng thuc diy
st! phat triên kinh tê và xâ Mi cùa Hà NQi, nhât là trong linh vt!c phat
triên cd séf hc\l tâng dô thi. Cac dt! an ODA dâ thu dUÇ!c nhiêu kêt quà
mang tinh quyêt dinh trong cac linh vt!c nhu vç sinh môi truèJng và câp
nu6'c, dào tc\lO vê quàn 19' và hành chinh dô thi. D6i v6'i cac dt! an ODA
gân dây vê hc\l tâng giao thông dô thi, cân phài dÇ!i chung khéJi dQng trqn
v~n m6'i danh gia duÇfC mûc d6ng g6p cùa chung trong vi~c cài thi~n

mc\lng lu6'i giao thông và khung canh dô thi.

D6i vâi cac du an ODA éf TP.HÔ Chi Minh, nâm 2004 co 15 du an vê. .
cd séf hc\l tâng, v6'i tÔng s6 tiên lên t6'i hdn 2 ty USD.

Trong 5 nâm vùa qua, chung ta thây co rât nhiêu lo~i dt! an ODA
và m\J.c tiêu khac nhau (bàng 2). Trang s6 cac dt! an dâ b~t dâu nâm
1993, ta thây da s6 liên quan dên giao thông dô thi, v~ sinh môi truèJng
và câp mi6'c, vi d\J. nhu dt! an d~i lQ Dông Tây và dt! an kênh Nhiêu
LQc-Thi Nghè.
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Bang 2: Cac dl! an ODA t",i TP.H~ Chi Minh
(1991-2002) chia theo linh vl!c

Lïnh v1,1'c 56 tiên %

, (tri~u USD)

Giao thông dô thi 455,70 44,7

V~ 5inh môi tniètng (thoat miôc thM) 362,74 35,6

Môi tniàng 93,91 9,2

Câp mfôc 87,25 8,6

Y té' và giao dl;lC 9,10 0,9

Quan 19 và dào t~o 5,24 0,5

Vi~c làm 4,90 0,5

San xuât 1,07 0,1

T6ng 56 1.019,91 100,0

Ngu6n: Thô'rlg kê cùa phèmg Ké hoqch Vi?n Kinh té - 2002

1) Ciao thông dô th! chiêm phân lôn nhât: khoang 456 tri~u USD, Wc
44,7% trong t6ng 56. Linh v1f.c này chié'm vt tri hàng dâu vi d1f. an dé;li IQ
Dông Tây do Ngân hàng H<;1p fiic qu6c té' Nh~t Ban (JBIC) tài tr<;1 c6 chi
phi rât lôn. Nhti v~y, giao thông dô tht Vti<;1t lên trên cac d1f. an vê câ'p
ntiôc và môi tntèJng. Linh v1f.c này bao gÔm ca d1f. an hô tr<;1 ky thu~t giup
tang ctièJng kM nang quan ly mé;lng ltiôi giao thông dô tht. D1f. an này dti<;1c
Ngân hàng Thé' giôi tài tr<;1 vôi khoan v6n 12 tri~u USD và là mQt trong
nhüng d1f. an lôn nhât trong nhüng nam qua. Trong linh v1f.c giao thông
dô tht, JBIC và Ngân hàng Thê giôi là hai nhà tài tr<;1 lôn nhât.

2) V? sinh môi trllèlng dûng hàng thû hai trong danh sach vôi s6 tiên
363 tri~u USD và chié'm 35,5% t6ng s6 tiên cua üDA. Trong cac d1f. an v~

sinh môi trtièJng, chung tôi mu6n nêu lên d1f. an trt gia 188 tri~u USD do
JBIC tài tr<;1 và mQt d1f. an khac nh~m câi té;lo và m& rQng h~ th6ng thoat
ntiôc tMi cua thành ph6 vôi s6 tiên 166 tri~u USD. Dây là hai d1f. an quan
tr<;mg nhât trong 3 nam qua, do JBIC và Ngân hàng Thé' giôi tài tr<;1.

3) Môi trllèlng xêp thû ba trong danh sach vôi khoan tiên khoang 94
tri~u USD, chiêm 9,2%. Trong s6 caC d1f. an vê môi trtièJng, c6 tM k~ dên
d1,1' an trt gia 71,8 tri~u USD do Ngân hàng Phat tri~n cMu A tài tr<;1.

4) Câp nllâc là ngành quan trQng nhât trong giai dOé;ln 1991-2000. Tuy
nhiên, câ'p ntiôc dûng hàng thû tti, vôi Ngân hàng Pha t tri~n cMu A là
ngtièJi bao lânh chinh cho mQt d1f. an câ'p ntiôc trt gia 55 tri~u USD.
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Cac ngành khac: y tê và giao d~c, quan ly dô th~, vi~c làm và san xuât
chiêm 1% tÔng s6 v6n dâu tu'.

Ba nhà tài trQ' lân nhât là Nh~t Ban, Ngân hàng Thê giâi và Ngân
hàng Phiit triên châu A. Cac dtf an cua hQ chu yêu liên quan dên:

- Cai thi~n giao thông;

- Can thi~p vào h~ th6ng thuy lQ'i;

- Mé;lng lu'âi di~n.

Dûng sau Nh~t Ban kha xa, Phap cüng dong gop mQt khoan vi~n trQ'
dang kê:

- (j Hà NQi: nghiên cûu dtf an du'àng xe di~n và thành l~p Vi~n Dào
té;lo chuyên ngành dô th~ (lMV);

- (j TP.HÔ Chi Minh: l~p dtf an du'àng xe di~n.

Tù 12 nam nay, phia Phap dà tài trQ' 4 tri~u euro. Vi~t Nam là nu'âc mà
Ca quan Phat triên Phap ky nhiêu carn kêt hành dQng nhât. Cac khoan carn
kêt lên tâi hàng tram tri~u euro. vê vi~c sU' d~ng tiên vi~n trQ' phat triên,
cân nhân mé;lnh r~ng trong s6 800 tri~u euro du'a ra, sê chi c6 450 tri~u du'Q'c
sU' d~ng. Vân dê không nên xem nh~ là tinh hi~u qua trong quàn lY.

Cac dt! an duQ'c nghiên cûu

Cac dtf an du'Q'c ltfa chQn dê nghiên cûu dêu dang trong qua trlnh thtfc
hi~n. Vi~c danh gia cac dtf an này du'àng nhu' hai sâm, nhung cac d6i tac
cua dtf an lé!-i co thê g~p gâ nhau (tru'àng hQ'p này hiêm khi xay ra bdi khi
cac dtf an kêt thuc, cac nhom cüng giai tan luôn). Diêm chung cua ba dtf
an tiên hành d TP HÔ Chi Minh du'Q'c chQn dê danh gia là chung dêu phan
anh mong mu6n cai thi~n chât lu'Q'ng cUQc s6ng trong môi tru'àng dô th~

cua chinh quyên.

Ca hai chu'dng trinh cài té;lo kênh (Tân Hoa-Là G6m và Nhiêu LQc-Th~

Nghè) dêu c6 m~c tiêu chinh là giâi toa khu nhà té;lm và thoat nu'âc thaï.
Dtf an Nhiêu LQc-Th~ Nghè du'Q'c ltfa chQn dê phân tich vi giai dOé;ln dâu
tiên dà hoàn toàn kêt thuc. Dây là ca sd t6t dê so sanh danh gia.

Chu'ang trlnh dé!-i lQ Dông Tây, vâi chiêu dài 22 km, do NMt Ban
tài trQ' (Ngân hàng HQ'p tac qu6c tê NMt Ban tài trQ' mQt khoan vay)
nhâm kêt n6i thành ph6 vâi mé!-ng lu'âi du'àng bQ qu6c gia và qu6c tê
(tuyên du'àng xuyên A dang trong qua trlnh xây dtfng), d6ng thài cai
thi~n mé!-ng lu'âi giao thông nQi th~ (du'àng ôtô vâ du'àng dành cho
ngu'ài di bQ). NQi dung cua toàn bQ dtf an giao thông dô th~ là kéo dài
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và md rQng nhùng tuyén duàng hi~n co cho phudng ti~n co dQng cd

(tâi (; làn duàng) và xây dl!ng nhùng do~n duàng mâi, xây câu, duàng
h~m ng~m (Thù Thiêm) duâi sông Sài Gàn (dài t6'ng cé?ng 1,970 km),
chiém gh mQt n11'a s6 tiên vi~n tr<;1 tài chfnh nuâc ngoài (khoang 460
tri~u USD), dûng trên dl! an thoa t nuâc (363 tri~u) và cài thi~n môi
truàng (94 tri~u USD).

Chudng trlnh quy mô lân nà y së làm xao tré?n cac hé? gia dinh, cd quan
hành chfnh, cac khu ch<;1 và cac doanh nghi~p công ngh~ h~ tâng. 6.985 hé?
thué?c nhiêu qu~n (l, 2, 3, 5, 6 và 8) và 574 hé? t~i huy~n Binh Chanh co
liên quan dén dl! an này. Ngoài ra, 278 cd quan hành chinh và 2 khu ch<;1
dâu m6i (ch<;1 câu 6ng Lành và ch<;1 Ca Khô) cüng phài di chuyên.

D6i vâi Hà Né?i, hai dl! an do Vi~n Nghiên cûu Phat triên kinh té-xa
hQi nghiên cûu dêu do Nh~t Ban tài tr<;1.

Mé?t m~t, chudng trinh vi~n tr<;1 cùa NMt Ban (53% t6'ng gia trt) dU<;1c
dành dê cai t~o m~ng luâi giao thông duàng bé? cùa thành ph6, b~ng vi~c

xây câu vu<;1t nh~m xoa bo ach t~c giao thông à Nga Tu Vqng. Giai do~n
mé?t, bao gÔm vi~c xây dl!ng mé?t câu vu<;1t (hay "câu c~n qua nga tu").
Trong giai do~n hai, duàng hâm dành cho nguài di bé? së dU<;1c xây dl!ng.
Dl! an này dài Mi pha bo nhiêu nhà và c11'a hàng ven duàng (215 hQ), vi
v~y cân giai quyét cac vâ'n dê kinh té-xa hé?i.

M~t khac, dl! an thû hai do Ngân hàng H<;1p tac qu6c té Nh~t Ban tài
trq nhàm di thi~n h~ th6ng thoat nuâc mua và nuâc bân cùa thành ph6
Hà Né?i, chiém 80% t6'ng s6 tiên dâu tu (200 tri~u USD). Dl! an này da
dU<;1c khdi dé?ng nghiên cûu sd bé? vào thang 6/1993 và b~t dâu tht!c hi~n

vào nam 1996. Dt! an phài du<;1c hoàn thành vào thang 12/2003.

Ml.;lc tiêu chfnh là giâi quyét tinh tr~ng ng~p ung do nhùng cdn mua
hàng nam kéo dài trong 2 ngày (vâi IU<;1ng mua 170 mm) trong ph~m vi
77,5 km2, gÔm 7 qu~n nÇ\i thành và mé?t phân cùa huy~n Tù Liêm và huy~n

Thanh Tri. Vi "công truàng kh6'ng 16" này c6 liên quan dén 4 con sông d6'
vào sông HÔng: Tô qch, Kim Nguu, Lù và Sét, nên chUdng trinh này cüng
bao gÔm ca vi~c thoat nuâc cha cac "dao nho" ch~n ngang tuyén duàng,
giâi toa ndi sinh s6ng co h~i cho sûc khoe nguài dân và md ré?ng duàng
bà sông.

Truâc khi trlnh bày két qua và rut ra thông tin danh gia cac dt! an
này, nên nh~c l~i d dây nhùng kM khan trong vi~c s11' dl.;lng v6n cùa cac
dl! an ODA d Vi~t Nam.
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Nhùng h~n ché' và kh6 khân trong vi~c sU' d~ng nguÔn
v6n ODA

Bên qmh nhùng thành công ban dâu, qua trinh nh~n và stl d\:mg ngu6n
v6n OOA éJ Vi~t Nam con g~p nhiêu kho khan. à dây chung tôi xin trinh
bày nhùng kho khan chinh mà cac d6i tac noi chung dêu nhât tri.

Giai dO{ln chudn bi và phê duyçt dl! an con ch~m

MÔi nhà tài trÇ1 co cac thù h,lc kiêm tra và phê duy~t khac nhau. Diêu
này doi hài mqt dqi ngü nhân viên giôi, giàu kinh nghi~m dê thl!c hi~n

dl! an. H~u qua là vi~c truyên d~t kinh nghi~m nghê nghi~p cùa cac cac
chuyên gia mlâc ngoài g~p nhiêu tréJ ng~i. vê tô'ng thê, con thiè'u sang
kié'n trong thu th~p dù li~u hùu ich dê l~p dl! an. Do thiè'u thông tin vê
kha nang phê duy~t cùa cac nhà tài trÇ1, nên bên dê nghi không dUÇ1C tài
trÇ1 phân nghiên cûu tiên kha thi và nghiên cûu kha thi cho dl! an; nhu
v~y, h9 co nguy cd không dap ûng duÇ1c nhùng doi hôi cùa chuyên gia
kiêm toan và vi thè', giai do~n chuân bi dl! an pMi kéo dài thêm.

MÔi nhà tài trf! yêu càu aic thi thrlc và thû qtc khac nhau

Nhùng khac nhau này kéo dài tù giai do~n chuân bi dé'n t~n giai do~n
danh gia và phê duy~t. Cac thù h,lc dâu gia, giâi tôa, dên bù và tai dinh cu
khié'n vi~c thl!c hi~n chUdng trinh g~p nhiêu tréJ ng~i và diên ra ch~m ch~p.

cac quan niçm khac nhau vê ODA và viçc c~m clip v{fn

Nhiêu cd quan cùa Vi~t Nam quan ni~m OOA là cac khoan vi~n trÇ1
tài chinh và v~t chât, con phfa Vi~t Nam tl! do ll!a Ch9n ky thu~t và
phUdng ti~n phù hÇ1p. Tuy nhiên, cac nhà tài trÇ1 dê cao vi~c chuyên giao
công ngh~, thâng tin, và giam dinh cùa nuâc tài trÇ1. Trong nhiêu dl! an,
mqt 56 d6i tac Vi~t Nam coi cac khoan chuyên giao này là qua ditt, né'u
không mu6n noi là lâng phi.

Tié'n di? câp v6n OOA cüng c~m ch~p: IU<;1ng tiên duÇ1C tài trÇ1 cho thây
phân nào kha nang tié'p ~n cùa nên kinh té' cùa dât nuâc. Cac khoan thanh
toan ch~m thuàng kéo theo nhùng thay dô'i trong ml,lc tiêu thl!c hi~n và trong
cac tiêu chuân danh gia chUdng trinh, làm giam thành qua, h~n ché' kha nang
hoàn v6n và tang cac khoan nÇ1 qua h~n. Cac khoan tin dl,lng OOA tich h,l
4i tù nam này qua nâm khac, trong khi do thài gian chuân bi dl! an l~i kéo
dài và cac thù h,lc câp phép l~i phûc t~p và khac nhau tùy theo tùng nhà tài
trÇ1. Diêu ki~n tié'p nh~n và stl dl,lng ngu6n v6n OOA trong nuéJc làm gia tang
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thêm kh6 khan và trd ng~i, vi d1,1 nhu' cac tM thuc và thu ty.c tiê'p nh~n, cd

chê' tài chinh, von h! c6, bi~n phap dên bù cho ngttài trong di~n giâi toa, thu
ty.c dâu thâu. Theo quan sat cua cac nhà tài trÇl, hoàn toàn c6 th€ ddn gian
Ma cac thu ty.c và tM thuc hi~n hành (sû d1,1ng và thti. t1,1c câp v6n OOA).

cac trli ngq.i khi gidi toa và dên bù cho ngufli dân

Hi~n nay, kh6 khan 100 nhât cân vu'çlt qua là bi~n phap giai toa và dên
bù trong cac dt! an xây dt!ng cd sd h~ tâng. Cac chu dt! an, chinh quyên tinh,
huy~n, xa và cac ddn vi ky thu~t tnrng u'dng và dia phu'dng cân th6ng nhât
ch~t chè trong vi~c ap d1,1ng cac bi~n phap này. Bdi trong da so tru'àng hÇlp,
không chi cân di chuy€n và dên bù cho ngttài dân, mà là tai dinh cu'.

Cac khoan d6ng g6p tài chinh cua dia phu'dng thiê'u và ch~m làm kéo
dài thài h~n câp v6n OOA. Cac khoan g6p v6n cua phia Vi~t Nam cMc
cMn là c6 th€ hi~n trong Mo cao nghiên cuu kha thi và du'ÇlC ghi rà trong
hÇlP d6ng. Nhu'ng trong nhiêu tru'àng hÇlP, cüng c6 quy dinh r~ng nhà tài
trÇl chI giai ngân khi phia Vi~t Nam du'a ra toàn b<> ban d6i chiê'u tài chinh
theo kê' ho~ch da dinh. Tuy nhiên, thài h~n càng kéo dài thi chi phi dên bù
và tai dinh cu' càng tang do dâu cd dât và bât d<>ng san.

Thiêu giÎn két giita l~t plulp và thl/c ti~n rua Vi~t Nam
St! thiê'u gân kê't này cüng liên quan dê'n ca dâu tu' và hÇlP tac. Nhiêu

di€m cua lu~t phap và tht!c tiên mâu thuân vdi quy u'âc qu6c tê' và cac
diêu khoan hÇlP d6ng da ky kê't. Trong nhùng tru'àng hÇlP này, cac nhà
dâu tu' pMi xin y kiê'n và giây phép cua chinh quyên trung u'dng d6i vdi
m6i dt! an C1,1 tM.

Trong nhiêu tru'àng hÇlp, phia Vi~t Nam chu'a quan tâm nghiên cuu và
tim hi€u dây du cac thu t1,1c xin vay v6n OOA và phu'dng thuc tht!c hi~n

cac dt! an du'ÇlC tài trÇl. Phia Vi~t Nam thu'àng h1ng tung "trong cac thu t1,1c
thanh toan do thiê'u chûng tù kê' toan và n<>i dung cân thiê't.

Trên dây là nhùng nh~n xét tÔng quat. Bây già chung ta sè dê c~p

dê'n cac chu dê trçmg tâm cua công trinh nghiên cuu và trinh bày kê't qua
diêu tra da tht!c hi~n xung quanh cac dt! an du'ÇlC nghiên cûu.

Uy quyên và chuy€n giao nhùng gi?

Chung ta c6 th€ thû tra lài câu Mi này tù cac cu<>c diêu tra du'ÇlC tiê'n
hành trên ba tru'àng hÇlP d TP.H6 Chf Minh: quy ho~ch kênh Tân H6a-Là
G6m, giai do~n 2 cua dt! an Nhiêu L<>c-Thi Nghè, và d~i 19 Dông Tây.
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Cidi thiçu sd qua 3 dt! an Dm dll{fc nghiên cUu li TP.Hô Chi Minh

Quy hoqch kênh Tân H6a-liJ Gô'm (THLG)

D1;i an này do Chinh phu Bi tài trq (65%). Ngoài ml,lc tiêu v~ sinh môi
tntàng và nq.o vét dê thuyên bè c6 thê qua lq.i trên con kênh v6n cMt kin
nhà tq.m hai bên bà, d1;i an này con nh~m cai thi~n diêu ki~n s6ng và làm
vi~c cua ngu'ài dân. Theo chinh quyên thành ph6, nhân dân tham gia rât
tich c1;ic. Ca ba giai doq.n cua d1;i an (giai toa, xây d1;ing, du'a vào hoq.t
dQng) dêu c6 y kiê'n dong gop cua ngu'ài dân. Ngoài ra, nhà tài trq ding
can thi~p vào qua trinh giai toa. Tuy nhiên, vi~c chuyên giao công ngM
dôi khi không phù hqp vâi hoàn canh cua Vi~t Nam.

Dqi 19 Dông Tây

D1;i an này do JBIC tài trq 70% b~ng cac khoan vay u'u dâi, nh~m di
tq.o và làm d~p mQt 56 kênh cua thành ph6. Theo kê't qua diêu tra, phia
Vi~t Nam ft du'qc s1;i uy quyên và vi~c thanh toan ngân sach côn g~p nhiêu
kh6 khan. vê m~t kinh tê', dâu thâu u'u tiên cac doanh nghi~p Nh~t Ban èJ
phu'oog di~n thiê't kê', làm chu công trinh và giam dtnh, côn cac doanh
nghi~p Vi~t Nam nMn ph~n nhân công. Cu6i cùng, chinh cac nhà tài trq
là ngu'ài l1;ia chQn công ngh~ mâi dê xây d1;ing du'àng hâm.

DJf an nqo vét kênh Nhiêu LÇc-Thi Nghè (NLTN)

D1;i an này do Ngân hàng Thê' giâi tài trq 80% Mng cac khoan vay u'u
dâi. Trai vâi d1;i an vùa nêu èJ trên, git'1i hq.n l1;ia chQn công ngM kha rQng.
Nhu' v~y, ngu'ài ta co thê sli dl,lng công ngh~ mt'1i, nhât là trong vi~c dào
c6ng. Tuy nhiên, mQt 56 nhà khoa hQc cua thành ph6 cho r~ng d1;i an
không giup xli ly nu't'1c théÎi mQt cach hi~u qua. M~c dù co nhiêu nÔ l1;ic
trong qua trinh giai toa, dên bù và tai d~ cu', song vân con nhiêu kho
khan và tranh châp.

Uy quyên và nhilng bdt ngèf

Trong 3 d1;i an du'qc nghiên mu, cac bi~n phap giai toa và dên bù là
nQi dung quan trQng nên rât cân c6 tac dQng cua ngu'ài dân, song chung
ta không thê n6i vê uy quyên trong th1;ic hi~n d1;i an, cüng không thê n6i
vê s1;i tham gia cua ngu'ài dân.

Th~t v~y, vê m~t t6 chûc, Chfnh phu thu'àng coi UBND thành ph6 là
d6i tu'qng thl,l hu'èJng chinh cac khoan vay üDA. Xu6ng câ'p du'âi, UBND
thành ph6 chi dtnh thành viên Ban quan ly d1;i an. MQt 56 chûc Vl,l chu
ch6t (giam d6c, pM giam d6c, kê' toan tru'èJng) dêu do UBND thành ph6
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chi djnh. Cie sà, Vl.;l cua thành ph6 và qu~n/huy~n duQ'c coi nhu tuong
duong vâi ban quan 19. H9 chi d6ng vai trà thành viên tu vân, chinh vi
v~y 9 kiên cua h9 c6 xu huâng kim hàm cac quyêt djnh.

Vi dl.;l, à Hà NQi, theo cac quan sat ghi trong Mo cao cua Vi~n Nghiên
cûu Pha t triên kinh tê-xà hQi Hà NQi (HI5E05), bât d6ng 9 kiên xuât hi~n

khi thl!C hi~n dl! an: cac cd quan duQ'c uy quyên dà duQ'c nêu ra trong hQ'p
d6ng g6c, nhung khi cac thành viên cua cac cd quan này ho~t dQng, kM
khan mâi b~t dâu xuât hi~n.

Khung phap 19 cua Vi~t Nam thuàng ch~t chê, nhung (ho~c vi thê)
trên thl!c tê vi~c chi djnh nhùng nguài phl.;l trach dl! an, nhà quan 19, d~i
di~n cua cac bQ và cac cd quan duQ'c b6 nhi~m ho~c bi ap d~t, cüng nhu
t6 chûc m6i quan h~ giùa cac d6i tac khac nhau cua dl! an I~i dt kM
khan. Vi~c uy quyên không cho phép tl! do ho~t dQng, ho~c cho phép cac
thành viên chi duQ'c phân nhi~m Vl.;l tu vân song thl!C tê l~i giù vi tri chu
ch6t, thl!c hi~n vai trà diêu khiên, ho~c it nhât là kim ham quyêt djnh.
Nhu v~y, cac quy dinh ch~t chë và phûc t~p cua phap 1u~t, thoi 1ê mê
quan 1iêu và sl! chông chéo cua cac m,!-ng 1uâi liên quan khiên vi~c uy
quyên kém hi~u qua.

Trong cac Mo cao danh gia cac chuong trinh cai t~o Ngà tu V9ng và
thoat nuâc mua và nuâc thâi Hà NQi co dua ra mQt s6 vi dl.;l.

Cac phàng, ban cua cac don vi và 1ïnh vl!c liên quan dên dl! an không
mu6n ho~c không thê ph6i hQ'p ch~t chë vâi ban quan 19 dl! an (PMU).
Trên thl!c tê, Ban quan 19 dl! an phâi ph6i hQ'p ho~t dQng vâi cac sà,
ngành liên quan dê c6 bu6i giao ban hàng thang vê cac thay d6i g~p phâi,
và phâi thuàng xuyên phâi d6i m~t vâi nhùng kh6 kMn này.

Cac nhà quan 19 dl! an phâi dam bao chât 1uQ'ng và thài gian hoàn
thành công trinh xây dl!ng. H9 dn c6 mQt nh6m chuyên gia dê duQ'c tu
vân vê thu tl.;lC, do h9 chua duQ'c dào t'!-o. Kêt qua là hQ'p d6ng giùa don
vi dâu tu nuâc ngoài và Chinh phu Vi~t Nam không duQ'c k9 kêt nhanh.

Nhu v~y, nhùng kh6 kMn vuâng m~c trong cac dl! an OOA mQt m~t
là do cac ban quan 19 dl! an nh~n duQ'c sl! bao trQ' kép: tù UBNO thành
ph6 và tù cac sà cua thành ph6, và m~t khac do nhân viên cua cac ban
quan 19 dl! an này duQ'c tra luong chua thich dang (qua thâp); cu6i cùng
là do cac nhân viên này làm vi~c thiêu Hnh chuyên nghi~p3.

Ban quân 19 dl! an chua tl! chu vê tài chinh, m9i thay d6i vê ngân
sach dêu kh6 duQ'c châp nh~n. Hon nùa, phia Vi~t Nam l~i phl.;l thuQc vào

3 Tham lu~n cûa Du' Phu'ôc Tân, can hi.'> nghiên cûu cûa Vi~n Kinh t€ TP.HÔ Chf Minh.
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nhà tài trQ'. Vi dl;l, vâi d1;1 an d,!-i 1Q Dông Tây, Ngân hàng HQ'p tac qu6c
tê' Nh~t Ban yêu câu phâi th1;1c hi~n phlidng thûc dâ'u thâu kin riêng cua
minh, liu tiên cac doanh nghi~p Nh~t Ban. Nhùng vâ'n dê này d~t ra câu
Mi vê chuy~n giao trong cac d1;1 an OOA.

Chuyên giao kg nllng chuyên môn và công nghç

vâ'n dê chuy~n giao là mqt trong nhùng bât d6ng quan ni~m vê OOA:
nhiêu cd quan Vi~t Nam coi OOA nhli nhùng khoan vi~n trQ' tài chinh và
v~t châ't, trong khi d6 nhà tài trQ' l~i dê cao vi~c chuy~n giao ky thu~t,

thông tin và giam d~h tù cac công ty cua nliâc tài trQ'. Trong nhiêu d1;1
an, d6i tac Vi~t Nam bUQc phâi tiê'p nh~n chuy~n giao nhùng công ngh~

mà hq thliàng cho là vô ich và không phù hQ'p.

Mqt s6 ban quan 1y d1;1 an khâng d~ r~ng nhà cac chuyên gia nliâc
ngoài hq dà 1inh hqi dliQ'C cac ky nang mâi, nhâ't là vê quan 1y d1;1 an. MQt
s6 ky thu~t dliQ'C chuy~n giao ta ra co hi~u qua và c6 th~ ap dl;lng dliQ'c
vào cac d1;1 an khâc. Tuy nhiên, trong cac d1;1 an OOA, vi~c chuy~n giao
công ngh~ thliàng dliQ'c th1;1c hi~n trong diêu ki~n kho khan.

Cac ky thu~t viên không dliQ'C t1;1 do hO'!-t dQng vi OOA co nhùng
thu tl;lc và khung phâp 1y ch~t chè. Thu tl;lc hành chinh phiên hà ành
hliO'ng dê'n vi~c slÎ dl;lng công ngM dliQ'C chuy~n giao. Can bq tu vâ'n
Vi~t Nam cung cân c6 du nang l1;1c tiê'p nMn công ngh~ mâi và truyên
d'!-t nhùng công ngh~ mâi do: vi dl;l, hq cân biê't tiê'ng Anh và tlidng
d6i tre d~ sau này co th~ khai thac l,!-i nhùng ky nang chuyên môn do.
Hq cân dliQ'c dào t'!-o 1iên tl;lc d~ co th~ thiê't l~p m6i liên h~ giùa 1y
thuyê't và th1;1c tiên, tranh s1;1 "l~ch pha" giùa dào t~o và nhu du th1;1c
cua tht trliàng.

T,!-i Hà Nqi, phat tri~n cd sO' h~ tâng dong vai tro quan trqng trong
cac d1;1 an vi~n trQ' cua JBlC. Dam bào châ't 1liQ'ng là yêu câu râ't ch~t chè
khi thl!C hi~n cac d1;1 an do. Chinh phu dà dt c6 g~ng gi<1i quyê't vâ'n dê
này. Trong h~ th6ng hQ'p d6ng do hai bên ky kê't co th~ hi~n nhùng d6i
mâi tich c1;1c, d~c bi~t c6 1Q'i cho mçH qu6c gia v6n c6 nhu du 1ân vê nhân
công tay nghê cao và công ngh~ tiên tiê'n nhli Vi~t Nam.

Trong d1;1 an di t'!-o sông 0' thu dô, mqt s6 phlidng phap 1ân dâu
tiên dliQ'c a p dl;lng t,!-i Vi~t Nam. Chung bao g6m thiê't bt d€ tiêu thoa t
nliâc b~ng may, thiê't bt tr,!-m bdm công suâ't cao và thiê't bt xlÎ 1y nliâc
thai dô tht. Trong tâ't ca cac giai do,!-n th1;1c hi~n chlidng trlnh, s1;1 tham
gia cua chuyên gia nliâc ngoài là d~c bi~t dn thiê't: hq tinh toan cac
s6 do công suât thuy l1;1c và tù tinh toan dta 1y thuy van dê'n quy trinh
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ky thu~t trong quan sat ké' ho~ch thoat mtdc t6ng thê'. Nhèf sl! can
thi~p cùa cac chuyên gia, kha nang dong cha y cùa dl! an thoa t mtdc
cang nhu châ't luqng nudc và vi~c di l~i trên M th6ng s6ng da duqc
cai thi~n.

Do d6, cac dl! an xây dl!ng, dù c6 quy m6 ldn hay trung binh, d~u

phai thuê ho~c mua trang thié't bi cùa cac c6ng ty nudc ngoài và tra c6ng
cho chuyên gia nudc ngoâi, dây là truàng hqp cac dl! an Ü' Hà NQi. Chinh
vi v~y, cac hinh thûc chuyê'n giao c6ng ngM và giam dinh th6ng qua cac
chudng trinh vi~n trq chinh là dê' lâ'p dây Id hÔng này. Né'u nhùng
chuyê'n giao này tMt sl! hùu ich, thi cac d6i tac Vi~t Nam l~i d~t vâ'n d~

nghi ngà cach thl!c hi~n cac ll!a chçm c6ng ngh~ và cac ky nang duqc
cung câ'p do nhà tài trq ap d~t. Trinh dQ nghi~p Vl,l cùa cac nhà thâu và
thâ u phl,l trong cac dl! an cang là chù d~ tranh cai.

Thù tl,lC ll!a chQn, thâ'm tra và phê chuâ'n hqp dang, vi~c giam sa t
châ't luqng xây dl!ng và bao duàng cac công trinh, doi hai phai c6 cac
chudng trinh dào t~o chuyên gia Vi~t Nam. Kié'n thûc cùa hQ v~ c6ng
ngM mdi và ngo~i ngù là vâ'n d~ cân giai quyé't gâ'p nh~m giam mûc
chi phi cao pMi tra cho cac chuyên gia nudc ngoài, cai thi~n nang ll!c
quan ly qu6c gia phù hqp vdi tiêu chuâ'n qu6c té'. TUdng tl! nhu v~y,

nên khuyé'n khich thành l~p cac c6ng ty cung câ'p tntng thié't bi cho thuê
và can bQ tu vâ'n, dê' tang thêm nang ll!c cùa phia Vi~t Nam trong cac
tiêu chuâ'n xây dl!ng và tu vâ'n hi~n nay, tûc là tang thêm kha nang v~

c6ng ngh~ và güim dinh.

V~ phUdng di~n này, thành ph6 và Chinh phù nên ganh vac nhi~u hdn
trong cac dl! an c6 v6n OOA và tÔ chûc dào t~o nh~m tich lUy v6n và
thl!c sl! tié'p thu duqc ky nang chuyên môn và c6ng ngM.

Danh gia hifU quà rua cac dl! an và phat hifn nhitng yiu ta can trll

Qua phOng vâ'n sâu cac ban quan ly dl! an, ghi nMn dâu tiên là hQ
g4p kh6 khan trong quan ly cac hqp d6ng vi~n trq quy mô ldn cùa nudc
ngoài. Thl!c v~y, tù 10 nam nay, TP.Ha Chi Minh c6 gân 50 dl! an OOA,
trong d6 chi c6 gân 20 dl! an vdi s6 v6n ldn, do d6 thié'u kié'n thûc và
kinh nghi~m v~ cd ché' ho~t dQng cùa cac dl! an này. Hdn nùa, cac di~u

ki~n giai ngân khoan vay qu6c té' l~i tuân theo nhùng quy dinh cûng
nh~c. Cac cd quan duqc ùy quy~n, nhu ban quan ly, kh6 tim duqc dQi
nga nhân viên lành ngM dù kM nang l~p bao cao giai do~n duqc yêu
câu vê cac bUdC thl!c hi~n dl! kié'n trong dl! an, và kh6 Cl,l thê' h6a cac
thù tl,lC vay v6n.
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Ngoâi ra, cac d6i hic con nhâ'n m~nh t~m quan trQng cua vi~c phân
chia tht!c st! trach nhi~m d~u tl1 giùa vi~n trq nl1Ô'c ngoâi vâ dong gap
cua Vi~t Nam vÔ'i tl1 cach chi 56 ph~ thuQc. Trong tntàng hqp dt! an
d~i lQ Dông Tây, v~ nguyên t~c JBIC cho vay 85% tô'ng 56 v6n vâ phia
Vi~t Nam dong g6p 15%. Trên tht!c té', phia Vi~t Nam pMi dâu tl1 trl1Ô'c
nhâ tâi trq nl1ôc ngoâi vâ nhi~u hdn khoan ti~n ban d~u, tô'ng cQng 30%
thay vi 15% nhl1 dt! kié'n. Trong cac dt! an khac, khoan ti~n chi cho giai
toa kM cao: dôi khi chié'm tÔ'i 50% v6n dt! an. Dung v~y, kéo dài thài
h~n chi tra và tinh châ't xà hQi và chinh tri cua nhùng công vi~c ban
d~u cua dt! an, nhl1 thu t~c di dài vâ d~n bù dà thoa thu~n rdi l~i pMi
thoa thu~n l~i, khié'n cac khoan vay cua phia Vi~t Nam tang lên dang
kê', vâ Mu qua là 56 ti~n nq tang thêm. D6i vÔ'i cac cd quan công
quy~n, vâ'n d~ hi~n nay lâ tim nguÔn v6n trong nl1ôc dê' hoân tra d6i
tac nl1Ô'c ngoâi.

Nhl1 v~y, nhùng kho khan chinh xoay quanh vin dê quan ly 56 v6n
pMi chi và pMi hoàn tra. Giâi toa dâ't, "giai t6a - dên bù - tai dinh cl1"
vân là trd ng<:J.i cua mQi dt! an vi thài gian chip nh~n cac bi~n phap thu
Mi, tié'n hành thl1C1ng 111qng khoan dên bù, tim kié'm diêu ki~n và dia diê'm
tai dinh cl1, làm kéo dài thài gian câ'p v6n cua nl1ôc ngoài. Cac bi~n pMp
nây doi hoi st! ph6i hqp ch~t chë giùa cac d6i tac cua dt! an, nhà quan ly,
chinh quyên dia phl1C1ng, nguài dân c6 liên quan và cac tô' chûc ky thu~t

trung l1C1ng và dia phl1C1ng.

Tuy v~y, trong mQt 56 trl1àng hqp, bàng ngudn v6n t1j c6, cac cd quan
chinh quy~n Vi~t Nam dam bao tô'ng chi phi cua cac thu ~c này mà vân
giù dl1qc chu dQng trong phl1C1ng thûc thu Mi và d~n bÙ. Do là trl1àng
hqp cua dt! an thoat nl1Ô'c ml1a và nl1Ô'c tMi cua Hà NQi do NMt Ban vi~n

trq. Trong dt! an này, cac nhà chûc trach dà quyé't dinh và ap d~t cac
phl1C1ng thûc này cho cac hQ gia dinh liên quan mà không tié'n hành thl1C1ng
111qng. Nhà do, chl1C1ng trinh tié'n triê'n dung thài h<:J.n.

Cu6i cùng, chung tôi thâ'y dng cac cd quan Vi~t Nam rit coi trQng
vi~n trq tài chinh vâ ky thu~t cua nl1Ô'c ngoài, nhâ't lâ ky thu~t tiên
tié'n, nhl1 trl1àng hqp nhùng dt! an dl1qc danh gia. Vi~n trq lâ st! hÔ
trq c~n thié't dê' pha t triê'n cd sd h~ t~ng và dô'i mÔ'i dô thi, khi ngân
sach nhà nl1Ô'c chl1a du. Tuy nhiên, hQ cüng nMn thâ'y ràng, Mng cach
nây cac nhâ tài trq nl1Ô'c ngoài dang md dl1àng cho ngudn v6n riêng
cua hQ. Do d6, phia Vi~t Nam pMi chu dQng lâm chu vi~c sÛ' d~ng cac
khoan vay này sao cho không làng phi. Trong trl1àng hqp ngl1qc l~i, hQ
bié't ràng dâ't nl1Ô'c c6 nguy cd rai vào tinh tr~ng không c6 kha nang
chi tra.
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Tnlirng hqp dl! an Tân Hoa-Là GOm4

Dl! an này râ't d~c bi~t vi duqc tài trq b~ng cac khoan vay không hoàn
l~i. Lo~i tài trq này dài Mi nhüng phuem.g thûc quan 19' khac. Dây là mQt
dl! an quy mô nhû. Dl! an gÔm hai mt,lc tiêu:

- N~o vét kênh;

- Cai t~o dô th! cho ngttài dân c6 thu nh~p thâ'p.

MQt dl! an khac cho toàn bQ vùng châu thô' v6'i nhi~u hinh thûc tài
trq khac dang duqc xem xét. Nghiên cûu kha thi da hoàn thành. Dl! an
dang di vào giai do~n 2, giai do~n m& rQng. Nâm 1998, Ban quan 19' dl!
an duqc thành l~p. Giai do~n 1 kéo dài d€n nâm 2001. Giai do~n 2 se k€t
thuc nâm 2004. Giai do~n 1 tr! gia S,S tri~u USD, mt,lc tiêu là xac d!nh cac
dl! an thf diê'm và dua ra nQi dung ct,l thê' cua. nhüng dl! an khac. Tuy
nhiên ti€n dQ thl!c hi~n b! cMm l~i do g~p kh6 kMn trong d~n bù, khi€n
phân dong gap cua thành ph6 pMi tâng thêm.

Cac dilm tich qlc

Dl! an cài thi~n vi~c xà 19' nuôc thaï. Dây là dl! an dâu tiên kêu gqi
sl! tham gia tfch cl!c cua ngttài dân, cMnh vi thê' dl! an dê duqc châ'p nh~n

và dê thuem.g luqng v~ tiên dên bù hem.. Trtt6'c dây, nhà chûc trach Vi~t

Nam không quan tâm nhiêu d€n vai trà cua nguài dân, nhttng dl! an này
cho thâ'y sl! tham gia này là râ't quan trqng dê' dl! an ti€n triê'n t6t d~p.

Trong dl! an Nhiêu LQc - Th! Nghè và Tân H6a - Là G6m, nguài dân tham
gia râ't tfch cl!c. Nguài ta chuyê'n tù mt,lc tiêu dem. gian dê'n mt,lc tiêu phûc
t~p. Trong nhüng dl! an duqc nghiên cûu, quy mô ky thu~t cüng luôn di
kèm quy mô kinh t€-xa hQi và môi trttàng. Cac dl! an phong phu thêm vê
nQi dung và c6 thêm nhüng quy mô m6'i này.

Cac diim tiêu cl!c

Le ra nên c6 nhiêu dqt khao sat thông tin hdn nüa v~ vi~c chqn dâ't
tai d!nh cu, kiê'u xây dl!ng và quy ho~ch cua khu tai d!nh cu môi, hô
trq ti~n trong xây dl!ng và séi:p xê'p ndi &, dê thu hut sl! quan tâm cua
nguài dân d€n dl! an. Do chua duqc nhân dân dÔng tinh ung hQ nên
vi~c thl!c hi~n dl! an b! cMm l~i. Hem. nüa, do duqc tài trq du6'i hinh
thûc vi~n trq không hoàn l~i nên cac d6i tac cua dl! an thâ'y không dn
dâ'y nhanh tiê'n dQ.

4 Tham lu~n cùa giam d6c Ban quan Iy dt! an kênh TAn H6a-Lô G6m.



228 EXJ ml Vier NAM TRONC mà! KY QuA DO

Phia Bi tuân theo nhùng thù h;1c và quy dpm riêng. Dl! an này không
co thù t~c quan ly chung, vi v~y c~n vira tuân thù yêu câu rua nhà tài trq,
vira tuân thù yêu c~u cùa phia Vi~t Nam. Dl! an bi cMm l~i kha lâu. Và
m~t khi dà ky thoa thu~n, tntâc tiên phài tra phi ho~t d~ng và phi dich V~.

M~t d~c tntng khac rua dl! an này: dây là dl! an th! diêm. Ngân hàng
Phat triên châu A (ADB) tài trq nhi~u dl! an ODA khac lo~i này. Dây là
dl! an thû ba trong linh vl!c cai thi~n di~u ki~n v~ sinh éJ TP.H6 Chi Minh.
Tuy nhiên no không phù hÇ1p vâi tlnh hlnh Vi~t Nam hi~n nay nùa. T6c
d~ tilng dân s6 nhanh dà làm thay d6i nhi~u tlnh tr~ng ban d~u. Phia Vi~t

Nam phài ch~u trach nhi~m v~ sl! cMm trê này. Kê't qua thu duqc không
nhu ky vç>ng ban d~u và cac chi phi ph~ làm phât sinh nhùng khoan ph~

tr~i kh6ng 16, nhât là trong chi phi v~n hành. Chung tôi ding nh4n thây
r~ng dl! an không co hi~u qua là do cac nhà tu vân nuâc ngoài và nhùng
sl! vi~c bât ngà.

Dl! an cai t~o kênh v!n bi ch~m do khuc m<fc v~ mûc d~n bù di dài
vi mûc d~n bù này kM cao so vâi mûc d~n bù trong nhùng dl! an khac éJ
TP.H6 Chi Minh. Di~u này d~t ra vân d~ ti~n l~ trong cac linh vl1C khac
rua thành ph6.

Kéo dài dl! an cüng là m~t vân d~. Cac h~ phài chuyên di rât 10 l~ng.

HQ không dam ti€n hành sùa chùa nhà, vi v~y di~u ki~n s6ng ngây càng
xu6ng eâp. PhOng vân ban quan ly dl! an cho thây râ't kho thl!c hi~n cac
m~c tiêu d~ ra vi tinh phûc t~p rua M th6ng cd quan liên quan và nhùng
lqi ich tài chinh và chinh tri. RD ràng, v!n côn m~t không gian hành d~ng

nho giùa m~t k€ ho~ch cûng nh<fc và m~t chù nghia thl!C d~ng qua lân.
M~t trai cùa sl! mêm deo này v!n là vân dê nguài dân, nhà tài trq và nhà
th~u dêu rât hay luoog Il!.

Cu~c diêu tra cho thây co hai lo~i tac nhân: "nguài huéJng lqi" và
"nguài thua thi~t". "Nguài thua thi~t" là nhùng nguài dân co khà nilng
phài ra di. "Nguài huéJng lqi" là nhùng doanh nghi~p dich v~ dô thi, vi d~
nhu Công ty di~n nuâc duqc di~u chinh tài chinh theo hi~n tr~ng sù d~ng

cùa cùa nguài tiêu dùng. Trong cac khu vl!c duqc cai t~o l~i, nhùng dâu
n6i bât hqp pMp không côn nùa. Côn d6i vâi can b~ duqc chi dinh vào
ban lành d~o cùa cac Ban quan ly dl! an, hQ phài ganh vac công vi~c n~ng

nê hdn mà không M duqc tilng lUdng. Diêu này càng làm tr~m trQng hdn
khoang cach giùa chuyên gia nuâc ngoài và chuyên gia Vi~t Nam. HQ c6
nilng ll!c nhu nhau, song l~i co mûc lUdng khac nhau m~t trài m~t vl!c.
Cac chuyên gia Vi~t Nam thi~t thôi hdn rât nhiêu.

Nhùng kinh nghi~m rut ra tir dl! an nây co thê dùng làm bài hQc cho
nhùng dl! an ODA khac:
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- Khi xac djnh mQt dl! an ODA cân tinh dé'n quy ho~ch t6'ng thê.

- PMi xac djnh cac tn1àng hÇ1p giai toa tn1&c khi ky thoa thu~n.

- Ban quan ly dl! an dong vai tro trung gian giùa chfnh quyên thành
ph6 và nhân dân, pMi chtu ap ll!c râ't Wn. Nên xac djnh ro vai tro
cua Ban quan ly dl! an vê phudng di~n ky thu~t.

- Cie thu t~c cua nhà tài trÇ1 qu6c té' tuân theo mQt quy djnh ch~t che,
khac vâi cac thu ~c cua Vi~t Nam.

- Cân t6 chûc cac ca du nhà nuâc dê cac dl! an co hi~u qua hdn và
nhâ't là dê nâng cao nilng ll!c cua can bQ quan lY.

Trllimg hqp dq,i 19 Dông Tâf

Dl! an dl! kié'n trt gia 1 ti USD, do NMt Ban tài trÇ1. Dê nh~n dUÇ1c
nhùng khoan d6ng g6p, khi chuâ'n bt và l~p dl! an, phia Vi~t Nam g~p râ't
nhiêu kM khiln. Vi~c nghiên cûu tinh kha thi cua dl! an dUÇ1C b~t dâu tié'n
hành nilm 1999, trong d6 c6 nghiên cûu vê hic dQng môi trl1àng và cac
bi~n phap dl! phàng, do bên câ'p v<5n dê nght.

Công vi~c v6n chua dUÇ1c triên khai vào thài diêm nghiên cûu da bt
cMm l~i do vâ'n dê b6i thuàng, giai pMng m~t b~ng. 5.000 gia dinh pMi
di dài nhung nguài dân không châ'p nMn mûc dên bù. Vi~c dtch chuyên
cac m~ng luâi di~n n~m dQc con duàng cùng làm nay sinh nhiêu kho
khiln. Mai tâi cu6i thang 1/2004, công truàng mâi Mt dâu thi công.

C6 3 hinh thûc tài chfnh dUÇ1c sà d~ng: cac khoan vay \tu dai v&i lai
suâ't thâ'p, cac khoan vay lai suâ't binh thuàng và phân tài chinh cua phia
Vi~t Nam.

Moi lo~i khoan vay l~i tudng ûng v&i nhùng thu t~c dâ'u thâu chuyên
bi~t. Cac khoan vay uu dai bt kèm theo mQt s6 ràng bUQc, nhâ't là vê m~t

mài thâu. Vi v~y, ban lanh d~o cua PMU không d6ng y cho phia NMt Ban
n~m quyên thl!c hi~n dl! an và chQn chu công trinh. Trong diêu ki~n d6,
lo~i khoan vay này không c6 lÇ1i l~m. Chung tôi nh~n thâ'y c6 nit nhiêu
doanh nghi~p Nh~t Ban tham gia, râ't ft doanh nghi~p cMu Âu. Cac doanh
nghi~p Vi~t Nam không du kha nilng tham gia dâ'u thâu. JBIC ft mài thâu,
khié'n vi~c thl!c hi~n càng kh6 khiln hdn. Phia Vi~t Nam mu6n c6 6 ho~c

7 dÇ1t dâ'u thâu nhung JBIC chI châ'p nMn 3.

Do lai suâ't thâ'p nên nhà tài trÇ1 chié'm lÇ1i thé'. Chi phi cho nhà tu
vâ'n NMt Ban cl!c ky cao, cac doanh nghi~p cua NMt l~i dUÇ1c uu dai.

5 Tham lu~n cùa giam d6c PMU d~li II) ~ông Tây.
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Vi thiê'u kinh nghi~m nên phia Vi~t Nam không thê dàm phân nhùng dôi
Mi cua JBIC.

N1J4n xét cùa UBND phtilng 10, q~n 6

Vi~c gi<U toa d~t ra nhi~u kM khan. Th~t v~y, thu t1;1c b~t d~u vào nam
2000 và dê'n cu6i nam 2003, gia ca da thay d6i. Nguèfi dân mong mu6n mQt
mûc s6ng t6t hdn nhung tai dpm cu së 1àm xao trQn cUQc s6ng cua hQ, do
d6 hQ dôi mûc gia d~n bù cao hdn gia tri tài san th1;ic cua hQ. C~n dây
m~nh cac chiê'n dich v~n dQng dê nguèfi dân không can tret d1;i an.

Danh gùi hi~u qua chung cùa cac dlf an ODN

Ca phia Vi~t Nam và nhà tài trQ' d~u chua d~t hi~u qua cao trong quan
1y, th1;ic hi~n và danh gia d1;i an. Phia Vi~t Nam theo du6i cac m1;1c tiêu
riêng. C6 tM dân ra mQt vi d1;1: mQt d1;i an câ'p nuâc cua Ngân hàng Phât
triên châu fi.. bi tù bO, thay vào d6 là mQt d1;i an khac vâi lai suâ't vay rô
ràng cao hdn trên thi truèfng v6n, nhung l~i cho phép nhà chûc trach Vi~t

Nam t1;i do di~u hành hdn.

Thành ph6 thuèfng phâi trich ngân sach rua mlnh dê chi tra mQt s6
khoan ph1;1 trQi cua cac d1;i an ODA. Kh6 khan chu yê'u liên quan dê'n châ't
1uQ'ng quan 1y d1;i an cua cac ban quan 1y d1;i an (PMU) và nang 11;ic chuyên
môn rua dQi ngu quan 1y và ph1;1 trach.

MQt kh6 khan khac là cac d1;i an ODA d~t ra qua nhiêu m1;1c tiêu. Cac
d1;i an vuQ't qua nhùng vâ'n d~ ky thu~t cua cd set h~ t~ng và dôi hM nhiêu
nang 11;ic, nhâ't là v~ phudng di~n quan 1Y. Trang mQt s6 truèfng hQ'p, can
bQ ph1;1 trach côn thiê'u hiêu biê't, l~ch l~c vê kiê'n thûc nên da dua ra
nhùng quyê't dpm không thich hQ'p ho~c v~n d1;1ng không thich dang. vê
1y thuyê't, cac PMU phâi xac dpm tru6'c chUdng trlnh cua hQ, song trên
th1;ic tê', hQ phân ûng râ't rèfi r~c.

D~i di~n cua cac nhà tài trQ' phâi tuân thu nhiêu thu tl;lc và d~c bi~t

là tuân thu ky h~n. D6i v6'i nguÔn nhân 11;ic, dQi ngli ph1;1 trach liên tl;lc
thay d6i, thiê'u tinh liên tl;lc giùa giai do~n chuân bi và phân th1;ic hi~n,

di~u này 1àm cho tiê'n dQ d1;i an cMm 1~i.

Vi~c chi dpm ngltèfi ph1;1 trach cung không rô ràng. Ngltèfi ph1;1 trach
d1;i an không duQ'c chQn ngltèfi cQng tac và tMm chi côn bUQc phâi nh~n
mQt s6 nhân viên.

6 Tham lu~n cua Sà K~ ho~ch và DAu tu' và van phông h6 trq phat triên (ODAP).
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MÔi dl! an dêu co 4 d6i tac 1ân can thi~p:

- Chù công trlnh ho~c ngu'~i thl;l hUdng dl! an;

- Ban quàn 1y dl! an;

- Cac cd quan hành chinh và cac bq;

- Nhà tài trq.

Cac cd quan này dong vai tra chù ch6t trong tiê'n dq thl!c hi~n dl! an.
Chù công trlnh và ban quan 1y dl! an trl!c thuQc cac sd cùa thành ph6; vai
tra này mâi duqc xac d!nh th~i gian gân dây. Iruâc dây, khi g~p kho
khan, ngu'~i ta cân kiê'n nght 1ên câ'p cao hdn, diêu này mâ't râ't nhiêu th~i

gian. Cac sd chù quan phài giup ph6i hqp cac dl! an vâi cac PMU, song
hi~u qua cùa cach quan 1y này d~t ra nhiêu vâ'n dê, nhâ't là vâ'n dê cMm
trê. Vi v~y nên giam bât cac thù tl;lc này.

D6i vâi cac cd quan hành chinh và cac bQ, ta thâ'y co sl! kh~p

khiêng giùa vi~c thl!c hi~n dl! an, giai toa và giai phong m~t bàng.
Ngu~i dân phàn d6i, khang cl! và sl! cMm trê này kéo theo nhùng bâ't
dÔng vê gia dâ't.

vê phia nhà tài trq, khi c6 mQt thay dÔi, he;> phai xem xét l~i toàn bq
dl! an. Nhà tài trq can thi~p vào tâ't cà cac vâ'n dê tài chinh, ky thu~t, hành
chinh và ngo~i giao.

Kitn nghi

1. cân ùy quyên vê m~t nguÔn nhân 1l!c và 1l!a che;>n ngu~i cqng tac.
Diêu này cho phép tang hi~u qua quan 1y dl! an và giup ngu'~i chiu
trach nhi~m chinh cùa dl! an tl! do 1l!a che;>n ngu'~i cQng tac hdn.
Ml;lC dich là t~o diêu ki~n cho nhùng ngu'~i phl;l trach ban quan 1y
dl.! an duqc tl! do hành d(>ng hdn.

2. vê m~t giâ.i toa m~t bàng, cân rut ra nhùng bài hQc tù qua khû.
Chinh phù phài là ngu'~i ra quyê't d!nh cu6i cùng vê tiên d~n bù.

3. Chinh phù cân xac dinh rô vai trô cùa tùng Sd, ngành.

Cac kiê'n nghi này da duqc trlnh 1ên UBND IP.HÔ Chi Minh trên cd sd
th6ng nhâ't vâi cac ban quan 1y dl.! an.
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Chi phi xâ hQi cùa cac dt! an ODA

Danh gia cac dt! an OOA cho thâ'y dn tinh dê'n chi phi nay sinh khi
tht!c hi~n. Cac chi phi này không dliQ'C "h~ch toan" khi l~p dt! an. Ban d~u,

công trlnh nghiên cûu này không d!nh d~ c~p dê'n vâ'n d~ d6. à dây chung
tôi chi tinh dê'n cac chi phi xa hQi nay sinh tù cac dt! an và g~t chi phi
kinh tê' sang mQt bên, vi cac chi phi này g~n vâi chi phi cua cac khoan vay
ky v6'i cac nhà cho vay v6n OOA và g~n v6'i vi~c ch~m câ'p v6n và cMm
tiê'n dQ thl!C hi~n dt! an.

cac vdn d~ liên quan din di dèli

D6i v6'i cac dt! an dô th! 16'n, vi~c di dài và tai d!nh cli khiê'n ngliài
dân liên quan lâm vào canh kh6 khân. Thl!C v~y, hq da g~n b6 vâi nai
éJ và công vi~c minh. Nhà ctla b! di dài và pM bo khiê'n hq g~P muôn
vàn kh6 khân trong cUQc s6ng hàng ngày: châ'm dût th6i quen s6'ng
và /ho~c th6i quen ngh~ nghi~p. Hq pMi tim vi~c làm éJ mQt d!a dié'm
mâi mà hq không thông thuQc, và éJ d6 c6 thé' hq không c6 ca hQi làm
công vi~c trli6'c dây cua minh nùa, vi dt,l nhùng ngh~ l~t v~t g~n v6'i
tâng 16'p binh dân: d!ch v1J. dqn d~p nhà ctla, stla xe, ban hàng ân
u6'ng... Nhli v~y, ngoài t6n thât v~ tinh tMn, vi~c di dài này côn tac
dQng dê'n thu nM p cua hé? gia dinh. Do d6 khoan ti~n d~n bù dt quan
trqng d6i vâi hq.

Theo quy d!nh chung, gia d~n bù pMi dliQ'C tinh toan dt!a trên cac
yê'u t6: gia dât mà gia dinh dang éJ (thliàng éJ trung tâm thành ph6, éJ
nhùng diêm giao thông quan trqng, g~n trliàng hqc, b~nh vi~n, khu vui
chai giai trL); tac dQng cua vi~c pM dà nhà; hoàn canh m6'i éJ nai tai
d!nh cli (pMn 16'n éJ cac khu dân cli n~m xa trung tâm, éJ dây gia dât ré
han nhling di l~i kh6 khân han) và thâ't nghi~p t~m thài ho~c kéo dài do
b! di dài.

Cac tiêu chi dé' tinh ti~n d~n bù không ra ràng và th6ng nhâ't trong
cac tài li~u chinh thûc liên quan dê'n vi~c di dè1i giai ph6ng m~t b~ng và
tai d!nh cli dôÎ v6'i nhùng khu vt!c d!a ly khac nhau.

D~c bi~t, ty 1~ d~n bù cUng c6 st! phân bi~t giùa nhùng ngliài c6
quy~n stl dt,lng dât hQ'p pMp (c6 "s6 do") và nhùng ngttài stl d1J.ng dâ't
'bâ't hQ'p pMp" (không c6 "s6 do").

Nhli v~y, cung dê hié'u vi saD quyê't d!nh di dài dân l~i thliàng dliQ'c
dlia ra cMm trê: gia d~n bù thliàng không dliQ'c châp nh~n nên pMi tiê'n
hành dàm pMn, thliang lliQ'ng rât lâu.



DANf/ GIA cie Dl! AN ODA QUA lIiNH THue 001 TAc: Ti! TPHô CHf MINH DÉN HÀ NQI 233

~ xuiit giâm chi phi kinh té và xii hri rua Clic dl! an

à Vi~t Nam, ca.c chudng trinh hô trq xâ hQi dành cho tai dinh cu
côn dt mâi me và phân lân cac chudng trinh này chua co phân "cham
10 xâ hQi". TM t v~y, quy dinh hi~n nay cua Chinh phu không nêu ro
nhùng diêu khoàn vê vi~c cài thi~n mûc sÔng cua nguèJi dân bi di dèJi.

Chinh vi v~y, cân s\Ïa d6i chinh sach dên bù M giàm ty l~ ngttèJi
nghèo cua nhOm dân cu này. Chinh sach này chua dê ra chuo'ng trinh dung
dân vê tiên dên bù và vê tai dinh cu cua nhùng nguèJi dân này, d~c bi~t

là vê khoàn tiên dên bù dât do nguèJi dân yêu câu. Do do, khi Mt dâu
cUQc sÔng mâi, hQ g~p rât nhiêu kho khan.

Chuo'ng trinh tai dinh cu phài tié'n hành trên cd sO' duy tri mûc thu
nh~p cua nguèJi dân và phài trq câp cho hQ trliâc khi di dèJi (hô trq tài
chinh, t~o công an vi~c làm và dào t~o... ). Chung tôi c6 thê dê xuât cac
kié'n nghi sau:

- qp cac khu dl! trù dât công, cac khu dât se duqc câp cho nhùng
nguèJi mât nhà dê tai dinh cu, trliâc khi thl!c hi~n dl! an.

- Thành l~p cac t6 chûc chuyên trach dê hô trq nhùng nguèJi trong
di~n di dèJi trliâc khi hQ chuyên di và khi hQ sâp xé'p l~i cUQc sÔng
thuèJng ngày, Hm vi~c làm t~i ndi 0' mâi.

- Thông tin dây du vê chuo'ng trinh tai dinh cu trong cac cUQc hQP vâi
dân. NhèJ cac nhà tu vân dQc l~p hô trq, nhu trong truèJng hqp dt!
an thoa t nuâc, là mQt vi dl,l tÔt cân hQc t~p.

Kiê'n nghi tù xung dQt giùa cac d6i tac cua dt! an ODA

Chung ta dâ n6i nhiêu vê nhùng bât c~p c'Ua cac dl! an OOA. Tuy
nhiên, cac dl! an này cüng là mQt khoan d6ng g6p ct!c ky quan trQng dê
pM t triên dât nuâc, d~c bi~t là dÔi vâi qua trinh công nghi~p h6a. Không
c6 vÔn OOA, vi~c di t~o cd sO' h~ tâng se rât kh6 khan. Vâi chinh sach
mO' c\Ïa hi~n nay, dây là mQt chinh sach dung dân cua Chinh phu Vi~t

Nam. Cac carn ké't cho vay tang m~nh chûng tü Vi~t Nam dâ giành duqc
niêm tin. Cân c6 thêm nhiêu dt! an ho'n trong lInh vt!c giao dl,lc và y té',
linh vt!c côn chua hâp dân. Cac dt! an hô trq ky thu~t cho phép Vi~t Nam
Ma nh~p tÔt ho'n vâi cQng d6ng quÔc té'. Cüng cân châp nh~n cac ràng
buôc cua nhà tài trd, sau khi dâ thào luân và s\Ïa d6i. Né'u cac du an OOA. . . .
c6 bât c~p, chung ta nên khâc phl,lc nhung chi phi không duqc qua cao.
St! phÔi hqp vâi cac do'n vi hên quan là rât quan trQng, do d6 cân tié'n
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hành diêu tra xa hqi hQc mqt cach ky htàng. Nhùng kie'n ngh! này c6 tM
dUÇ1C trlnh lên UBNO thành ph6.

vâ'n d~ ngUèli dân và gidi phOng ~t bdng

Ml;!c dich cua cac dl,t an OOA là cai thi~n mûc s6ng cua nhân dân.
V~y t~i saD l~i giam gia dâ't de'n mûc t6i thiêu trong qua trinh giai taa?
Nhu mqt s6 nguài da gÇ1i y, t~i saD không tM dên bù cho nguài dân theo
gia th! truàng và trong cac khoan dên bù, bên c~nh ye'u t6 v~t châ't côn
tinh de'n ca ye'u t6 tinh tMn (thâ't nghi~p, con tre pMi chuyên truàng ho~c

di hQc xa)? Vâ'n dê là chua c6 khung phap ly d6i vâi lo~i ho~t dqng này.
Cac ban quan ly dl,t an pMi ch!u ap ll,tc tù phia chinh quyên d!a phuo'ng,
ndi quan ly ngân sach dên bù, và tù phia nhà tài trÇ1 dang dÇ1i ke't thuc
giai do~n giai ph6ng m~t b~ng dê ûng chi khoan vay và quy ho~ch V! tri
triên khai. Nhùng vi~c này dôi hai pMi dên bù. Nhà tài trÇ1 c6 nhùng
nguyên tiic rqng lUÇ1ng nhltng râ't kh6 ap dl;!ng. Nhu 5d Ke' ho~ch và Dâu
tu da gÇ1i y, li~u c6 cân mqt quy d!nh d câ'p qu6c gia dê giai quye't vâ'n dê
này, và bù vào do, cho cac bàn quan ly dl,t an thêm quyên tl,t do quan ly
không? Trên thl,tc tê', râ't kho dua ra mQt quy d!nh d6i vâi ca nuâc, bdi gia
ca luôn thay dÔi do anh hUdng cùa sl,t dâu cd dâ't dai và trong mQi truàng
hÇ1p gia dâ't dêu giin vâi mQt V! tri d!a ly râ't cl;! tM. Nên c6 quy dâ't tai
d!nh cu, nhung cùng nên c6 mqt khoan ngân sach dê mua l~i dâ't. Tuy
nhiên, vân côn tlnh tr~ng dâu cd dâ't do thông tin vê cac khu quy ho~ch

trong tlfo'ng lai b! tie't lq. Vâ'n dê là chua c6 mqt che' tài nào dê trùng ph~t

nguài dê lq thông tin. Mqt vâ'n dê khac d~t ra là pMi bie't dê ra thue' dâ't
công Mng. Trong vi~c tai d!nh cu, nên tinh de'n phUo'ng di~n kinh te' giin
vâi vi~c làm. Trong tâ't ca cac dl,t an này, cân dung hôa giùa ndi làm vi~c

và ndi d, tûc là tinh de'n cac d!ch Vl;! dô th! d khu tai d!nh cu và chi phi
tài chinh cho mÔi bên.

H6 treJ giin kit

Trong vâ'n dê hÔ trÇ1 giin ke't, vi dl;! vâi Nh~t Ban, cac doanh nghi~p

Nh~t Ban d6ng tlnh vâi nhau dê dua ra gia t6t nhâ't cho hQ. Vi v~y, cân
cùng c6 cac phuo'ng thûc dàm phan Mng cach dào t~o chuyên gia Vi~t

Nam, và l~p ra khung phap ly phù hÇ1p, tâng cuàng cac m6i quan M
quyên ll,tc c6 lÇ1i cho phia Vi~t Nam. Cùng cân dào t~o cac chuyên gia Vi~t

Nam dêdàm phan lai suâ't tiên vay tùy theo tinh hlnh kinh te'.

Trong giai do~n chuân b! dl,t an, cân ph6i hÇ1p làm vi~c vâi nhà tài
trÇ1. Chung ta cùng nên tMa thu~n nguyên tiic phân chia dâ'u thâu, dê
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không bt ap d~t qua nhiêu ràng buQc. Tâ't ca phâi dU<;1c ghi ra trong h6 sa
dâ'u thâu và trong ban ghi nhâ. Nên dê nght Chinh phu tang cuàng cac
phudng di~n này.

Nang ll/e và quàn ly dl/ an: vdn dê vê tinh hiçu quà

Tié'n dQ thvc hi~n dv an cMm làm anh hu&ng dé'n hi~u qua cua cac
dv an d6. cân c6 sv hài hàa giùa v6n OOA và v6n cua Vi~t Nam. V6n
OOA là nhùng khoan vay, hi~u qua cua n6 là râ't quan tr9ng vi chinh cac
the M tUdng lai se phâi hoàn tra cac khoan vay lai suâ't uu dai. vâ'n dê
hi~u qua càn huâng den mQt diê'm khac liên quan den tinh chuyên nghi~p

cua cac ban quan 19 dv an. Quan 19 dv an là mQt nghê. Cân kien nght
VBNO TP.HÔ Chi Minh thành l~p mQt dQi ngu can bQ chuyên quan 19 cac
dv an này. vâ'n dê nang lvc cung d~t ra d6i vâi vai trà giam sat cua cac
ban quan 19 dv an, kê' ca vai trà tu vâ'n. Nhu v~y, chung ta da n6i dt
nhiêu r~ng nang lvc quan 19 cua cac ban quan ly dv an càn yeu, nhUng
nang lvc quan 19 cua cac s&, ngành cua thành ph6 cung râ't yeu. DQng ca
ca nhân cung là mQt nguyên nhân, b&i vi tiên lUdng cua can bQ quan 19
dv an không tang khi kh6i lU<;1ng công vi~c cua h9 tang lên. Cân nhâ'n
m~nh râng chuyên gia Vi~t Nam chua dU<;1c dào t~o dây du dê' thvc hi~n

cac nghiên cûu vê tinh kha thi cua dv an. Cân dào t~o chuyên gia trong
nUâc. C6 thê' mài chuyên gia nuâc ngoài dé'n dào t~o chuyên gia Vi~t Nam.
Chung ta cung cân bié't dQi ngu can bQ quan 19 dv an dU<;1c tra lUdng dva
trên ngân sach nào.

UNOP da ph6i h<;1p vâi Vi~t Nam dê' xây dvng mQt cu6n sach huâng
dân d6i vâi cac dv an OOA & Vi~t Nam. Tuy nhiên, quan 19 cac dv an
này vân là vâ'n dê cân giai quyet. Trong giâi h~n cua nghiên cûu này,
mQt trong nhùng kié'n nght cua chung tôi là cân biên so~n mQt cu6n sach
vê OOA dê' dào t~o chuyên gia Vi~t Nam cho cac dv an trong tuang lai.
Cân c6 phudng thûc quan 19 g~n ké't cac m6i quan h~ giùa ban quan 19
dv an và cac s&, ngành cua thành ph6. vâ'n dê d~t ra là dva vào nguÔn
tài chinh nào c6 thê' xuâ't ban dU<;1c cu6n sach này. Cac t6 chûc nhu AOF
không tài tr<;1 cho dào t~o. Cân luu 9 dé'n nhùng tr& ng~i thuàng g~p vê
phudng di~n kinh te-xa hQi cua cac dv an, trong khi nhà tài tr<;1luc dâu
chi dv kien cac m~c tiêu ky thu~t. Cung cân thâ'y râng vâ'n dê môi
truàng râ't quan tr9ng, khi dv an d6 dân den nhùng thay d6i môi trtiàng.
Vi d~ nhu, sU' d~ng cac kênh nuâc thai dê' trân và vâ'n dê ô nhiêm. Dê'
giai quyét khia qnh này c§n c6 nhùng giai phap thkh h<;1p. vê triê'n
vQng h<;1p tac, cân tim hiê'u ra m6i bên c6 thê' d6ng g6p nhùng gi. Li~u

cac doanh nghi~p Phap nhu Công ty V~n tai tv chu vùng Paris (RATP),
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Công ty Nu'âc Lyon hay Công ty Diçn h$c PMp/Công ty Chât d6t Phap
(EDF/GOF) c6 tài trq không? Liçu c6 thê xem xét thành l~p mqt hqc
viçn dào t~o quàn 19 dv an không? Thi dy. cua UNOP co thê làm cho
chung ta suy nghi vê viçc so~n thào mqt cu6n sach chi dân cho cac
chuyên gia dv an OOA.

Kêt lu~n

Nghiên cûu này cho thây ro cac hinh thûc d6i tac d~c biçt cua cac dv
an OOA. Kê't qua cua cac cuqc pMng vân sâu và thâo lu~n cho thây cac
d6i tac không hoàn toàn bi ép buqc, cüng không hoàn toàn du'qc dàm
phan, nhu'ng ph~n lân dêu phy. thuqc hlnh thûc tài trq, trong d6 tu'o'ng
quan Ive lu'qng thu'àng co lqi cha nhà tài trq.

Ho'n nüa, cac dv an OOA không làm dao lqn hoàn toàn cac m6i quan
M giüa cac d6i tac Viçt Nam: phu'o'ng thûc quan M vân hoàn toàn tuân
theo câp b~c, Unh vvc va ngành. MÔi dv an chu'a c6 mqt phu'o'ng thûc quan
19; trong cac dv an OOA c6 rât it sv uy quyên, ngu'qc l~i c6 vé nhu' cac
d6i tac bi nhà tài trq h~n chê' tinh tv chu vi nhà tài trq dong vai trü diêu
hOa. vê ph~n tham gia cua ngu'ài dân, dây là diêu c~n thiê't vi ban chât
cua chinh cac dv an là kéo theo nhüng xao trqn sâu s~c vê m~t không gian
xà hqi do giâi tôa dât dai. Viçc tham khâo 9 kiê'n rua ngu'ài dân cho phép
hq giai quyê't t6t ho'n nhüng dao lqn này; ngo~i tm tru'àng hqp dv an kênh
Tân Hoa-Lü G6m, sv tham gia cua ngu'ài dân di xa ho'n và vu'qt qua vân
dê tiên dên bù (vi dy. hq tham gia ca vào viçc lva chqn kê' ho~ch tai dinh
ru). Tuy nhiên, khâ nang tiê'p ty.c làm mqt dv an nhu' thê' vân là mqt câu
Mi du'qc d~t ra.
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VeT Vi~t Nam, 10/2004

TP.HÔ Chi Minh: Dt! an thi di ID tai dtnh cu, phuàng 11, qu~n 6,
kênh Tân Hôa-Là G6ID, quang canh IDQt công tniàng xây dljng
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Cac cd quan tu' v~n qu6c té'
và mÔi quan h~ vm chuyên ngành tu' v~n

thié't ké' trong linh v1f.c h~ tâng dô thjl

Éric Baye

Jean-Michel Cusset

vJi sI! cQng tac cua Nguyén Thiçn Phu

Co rât ft nghiên ct1u vê cac van phèmg nghiên ct1u ho~c tu' vân trong
IInh vt!c hi:). tâng và d~ch Vl;! ky thu~t dô tht éJ châu A, ngoi:).i tru dong gop
cua Rimmer và Dick vê giao thông dô th! éJ Dông Nam A, và nhùng công
trinh mà chinh chung tôi da dê c~p (Baye & Cusset, 1990; Baye & Lorrain,
1997). Tu khoang 10 nam nay, b6i canh tham gia cua cac cd quan tu' vân
ngày càng tréJ nên pht1c ti:).p vâi st! da di:).ng vê công ngh~ du'<;1c It!a chQn,
tài chinh (lctp rap theo nhu'<;1ng quyên, BOT hay "Xây dt!ng-V~n hành
Chuyên giao", v.v.), thê chê' (cung c6 nang It!c làm chu dâu tu, thành l~p

cac doanh nghi~p dQc l~p cua thành ph6...) gin vâi mQt dt! an (cân nMc
ky hdn tâi nhùng tac dQng vê môi trttàng); vâi st! ch thiê't pMi co ky
nang làm vi~c vâi di:).i di~n cua ngu'ài dân/ngu'ài sti dl;!ng (phu'dng phap

1 Chuang này sù d1,mg kê't qua 'nghiên cûu do Éric Baye (Kinh tê' và Nhân vân), thl!c
hi~n véli sI! pMi hqp cua Jean-Michel Cusset (Phàng Nghiên cûu Kinh tê' giao thông
v~n tM), Tôn Nü Quynh Trân (CEFURD, TP.H6 Chi Minh), Nguy~n Thi~n Phu (nghiên
cûu sinh tien si Truàng D",i hQc Lyon 2), Laurent Pandolfi và vâi sI! hqp tac tîch Cl,ic
cua Nguy~n NgQc Hiê'u (Vi~n Dào t",o chuy~n ngành dô tN, Hà N()i).
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cùng tham gia và tu' vâ'n, cach tinh gia dich VI,I công...). Trong tinh hinh
mâi, vâi moi quan h~ phl,l thuqc lân nhau, sl,t phat tri€n cua công ngh~

thông tin theo nghIa rqng da mà ra kha nâng t~o mâu/mô phc3ng/trinh
bày cac hi~n tu'qng (vai trô cua anh v~ tinh, cd sà dü li~u), giup cho nhüng
ddn vi ky thu~t chuyên ngành quy mô nho ding du'qc tiê'p c~n vâi nhüng
công CI,I von tru'âc dây râ't ton kém ho~c không c6.

M~c dù phûc t~p h6a cac phu'dng phap không pMi luc nào cüng mang
l~i hi~u qua, sl,t tac nghi~p cua cd quan tu' vâ'n trong vài th~p ky qua da
thay d6i, dem l~i cho cac cd quan này mqt vi tri xûng dang trong qua trinh
quyê't dinh và d6i mâi.

Hai tu' tu'àng chinh dang, ho~c da tÔn t~i dê' mô ta vai tro cua cac cd

quan tu' vâ'n trong qua trinh phat tri€n. Tu' tu'àng thû nhâ't, tu' vâ'n d6ng vai
trô ngu'ài chuân bi m~t bàng cho xuâ't khâu thiêt bi; tu' tu'àng thû hai, tê' nhi
hdn, coi tu' vâ'n là don bây phat tri€n cac "mô hinh"2 à cac nu'âc du'qc hu'àng
vi~n trq quoc tê. Thay vi di theo con du'àng cua hai tu' tu'àng này, chung
tôi ll,ta chçm nghiên cûu tru'àng hqp cua Hà Nqi, TP.HÔ Chî Minh và Phnom
Penh, xem nhüng cd quan nghiên mu quoc tê nào can thi~p vào cac dl,t an
h~ tâng dô thi và theo lôgich nào, hq da hqp tac vâi chuyên ngành tu' vâ'n
thiêt kê' dia phu'dng ra sao, và moi quan h~ cua hq trong vi~c làm chu công
trinh là gi, nhâ't là anh hu'àng cua hq doi vâi cac phu'dng an ll,ta chqn. Trong
boi canh d6, ml,lc tiêu cua chung tôi râ't ddn gian: xem l~i cach d~t vâ'n dê
vê vai tro cua tu' vâ'n trong cac qua trinh phat tri€n dô thi. Trên thl,tc tê,
nghiên cûu không giâi h~n trong hai thành pholân cua Vi~t Nam.

M~c dù không d~i di~n cho toàn bq cac t6 chûc giam dinh quoc tê',
nhu'ng cac vân phông nghiên mu hay công ty thiêt kê vân là nhüng doi
tu'qng diêu tra gân nhu' duy nhâ't. Cac linh vl,tc tham gia du'qc giâi h~n
trong l~p kê' ho~ch, nghiên cûu chuyên khao và v~n hành trang thiê't bi
liên quan dê'n cac linh vl,tc sau: giao thông v~n tai, diêu tiêt giao thông,
chu trinh câ'p thoat nu'âc à dô thi, chu trinh quan 1:9' châ't tMi dn, chu yê'u
là rac thai sinh ho~t. Ngoài ra, chung tôi cüng tranh thu cd hqi d€ c6 cai
nhin t6ng thê vê nhüng linh vl,tc khac d6ng g6p vào sl,t phat triên cac hinh
thai dô thi, vî dl,l nhu' h~ tâng càng ho~c sân bay.

Chu'dng này nên du'Ç1c coi là ban t6ng hqp cac kê't qua chinh da thu
du'qc, chû không pMi là cach d~t vâ'n dê vê cac kê't qua d6. Tru'âc tiên,

2 N6i m~t cach dan giân han: khuyê'n khich vi~c d6t rac han là chôn rac, u'u tiên giao
thông dô thi trên cao ho~c ng~m dliâi Mt han là u'u tiên giao thông công c<>ng trên
m~t Mt, h;ia ch<;m h~ th6ng tr~m IQc t~p trung han là cac dan vi nhô xù ly nlié1c dliÇ1c
phân câp...
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chu'dng này se phân tich st! hi~n di~n cùa cac van phông nghiên cûu qu6c
tê' và Vi~t Nam trong linh vt!c dô thi, sau do làm rô quan di€m chinh cùa
cac bên tham gia phia Vi~t Nam và cac cd quan tu' vân qu6c tê'. Công trinh
này không dê c~p dê'n Campuchia, tru'àng hÇ1p d~c bi~t cùa Phnom Penh chI
du'Ç1c nêu sd qua M so sanh. Cu6i cùng, chung tôi kiê'n nghi mQt vài dinh
hu'âng nghiên cûu trong tu'dng lai.

Phu'dng phâp nghiên cûu du'Ç1c tht!c hi~n theo 4 hu'âng chinh:

- Nghiên cûu cac tài li~u kinh vi~n vê chù dê này;

- Thào lu~n nhom vâi khoàng 30 ngu'ài phl:J. trach cac t6 chûc hÇ1p tac,
cac nhà tài trÇ1 và cac nhà quàn ly chù yê'u éJ Phap, Vi~t Nam,
Campuchia, và éJ Manila (Ngân hàng Phat triên châu A);

- PhOng vân sâu - khoàng 30 cUQc phOng vân sâu vâi cac nhà tu' vân
qu6c tê' và Vi~t Nam t~i Hà NQi, TP.HÔ Chi Minh và Phnom Penh,
nh~m hi€u rô hdn cac công v~c du'Ç1c tri€n khai t~i cM và bài hQc
nhùng kinh nghi~m rut ra; 27 cUQc trao d6i vâi lanh d~o cac cd quan
hành chinh trung u'dng và lanh d~o VBND éJ Vi~t Nam, nh~m ghi l~i

kinh nghi~m thu du'Ç1C qua vi~c "làm chù công trlnh";

- Tim kiê'm thu'àng xuyên trên m~ng internet thông tin d€ hi€u rô hdn
vê cac dt! an mà cac van phông nghiên cûu tham gia và thông tin
chung vê cac van phông này.

Cu6i cùng, chung tôi xây dt!ng cd séJ dù li~u vê st! tham gia cùa cac
cd quan tu' vân qu6c tê' trong cac dt! an. Cac dù li~u này cho phép làm
phong phu thêm phân tich cùa chung tôi b~ng nhùng thông tin tu'dng d6i
chinh xac và di nhiên chu'a tùng du'Ç1c biê't dê'n.

Giam djnh m.i&c ngoài d Vi~t Nam

Cac van phOng nghiên cûu nu'âc ngoài mâi chi vào Vi~t Nam tù dâu
nhùng nam 1990. Ho~t dQng cùa cac van phOng này phl:J. thuQc rât nhiêu
vào sang kiê'n vi~n trÇ1 da phu'dng và song phu'dng vi dây là nguÔn dt! ki€n
d€ tra lu'dng cho tu' vân nu'âc ngoài và, ft nhât vê m~t ly thuy€t, tiên tra
cho chuy€n giao ky nang chuyên môn.

Qu6c fich g6c
Chung tôi da th6ng kê du'Ç1C 93 van phOng nghiên cûu thuQc cac qu6c

tjch du'Ç1c trlnh bày trong hinh 1 du'âi dây. St! phân b6 qu6c tjch này tu'dng
ûng vâi mûc vi~n trÇ1 song phu'dng cho Vi~t Nam cùa Phap, PMn Lan và
Dan M~ch, 6xtrâylia và di nhiên cà Nh~t Ban nùa.
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.. Tây Âu ngoài Phtip và Anh.

Hinh 1: Cac cd quan tu' vâ'n qu6c tê èJ Vi~t Nam
phân theo qu6c tich

Tti vâ'n phtiemg Tây thtiO'ng do cac td chûc lân (cac t~p doàn trên 1000
nhân viên) chi phôî, ho~c trt!c tiê'p (Systra, Jaakko Poyry, Louis Berger,
GHO, Maunsell, v.v.), ho~c thông qua chi nhanh cua hQ, cüng thtiO'ng co
quy mô kM lân (MVA, Soil and Water, Elektrowatt, v.v.). Th~ tntO'ng Vi~t

Nam mâi nÔi lên co tM là d6i ttiQ'ng tac dQng dân d~n tù phia cac Cd quan
quac tê' lân vê tti vâ'n thiê't kê', theo nh~p dQ cua cac nhà tài trQ'. HQ không
chi quan tâm dê'n cac thành ph6, mà côn quan tâm dê'n toàn bQ cac dl! an
h~ tâng và linh vl!c nâng ltiQ'ng cua dâ't ntiâc. Dai vâi cac công ty này,
trQng tâm (vê m~t kinh tê) cua nghê nghi~p không pMi là quy ho~ch, mà
là nghiên cûu chi tiê't và giam sat công trinh (ho~c kinh nghi~m thl!c hi~n).

Ho~c là cac t~p doàn này, ho~c là chi nhanh cua hQ, thông qua vân phông
d~i di~n t~i d~ phtiemg, dêu d~t cac "tr~m quan sat" du kha nang theo sat
tiê'n dQ cua cac dl! an dô thllân và 19' gW cac dâ'u hi~u cua thl trtiO'ng.

Co dt nhiêu vân phông nghiên cûu nhO cua phtiemg Tây (dtiâi 50
nhân viên), nhung thtiO'ng chi can thi~p vào tùng thO'i diêm, ho~c dl!a vào
cac td chûc lân dê làm vi~c trong khuôn kh6 cac dl! an qu6'c tê'.

Tti vâ'n Nh~t Ban là m~nh nhâ't và dtiQ'c htiélng mQt thl trtiO'ng "khép
kin" nhO' h~ th6ng hQ'p tac cua Cd quan hQ'p tac qu6c tê' Nh~t Ban (]ICA)

. và vâi quy mô nhû hem, cua Ngân hàng hQ'p tac qu6c tê' Nh~t Ban (]BIC).
ThtiO'ng ho~ t dQng trong nhiêu linh vl!C, cac công ty thiê't kê' công trinh
Nh~t Ban hay c6 m~t nhâ't trong linh vl!c h~ tâng dô th~ (Nippon Koei,
Pacifie Consultants International, NJS Consultants Co Ltd, Almec) và thtiO'ng
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c6 quy mô nho hem cac d6i thù qnh tranh lân cùa phuemg Tây (tù 500 dé'n
1500 nhân viên). C6 râ't ft van phOng nghiên cûu Nh~t Bàn "lo~i nho".

Cu6i cùng, sau khi quan sat thi truàng tu vâ'n, chung tôi chia cac công
ty thành 4 lo~i;

- Cac công ty không c6 ttidng lai phât triên tié'p éJ Vi~t Nam, nh4n
duqc công trinh nhà mQt cd hQi duy nhâ't, vi dlJ. tham gia vào mQt khoan
tài trq song phuemg.

- Cac công ty it di sâu vào thi trtiàng chuyên ngành dich VlJ. dô thi
song bât dâu mQt chié'n luqc da linh vvc dê thâm nh4p vào toàn bQ thi
truàng Vi~t Nam.

- Cac công ty da: c6 chÔ dûng vùng cMc trên mQt ho~c nhiêu phân
cùa thi truàng dô thi và c6 ve ho~t dQng lâu dài éJ dây, thuàng c6 m~t

trên nhiêu linh vvc khac nÙa. C6 dt nhiêu công ty Nh~t thuQc lo~i này.

- Cac công ty chuyên ngành vâi quy mô trung blnh, vào mQt thài
diêm nào d6, tréJ nên n6i tié'ng éJ Vi~t Nam khi tham gia chuân bi dv an
và 14p ké' ho~ch. Chung tôi c6 thê nêu ra éJ dây mQt s6 công ty nhu Soil
and Water, Burgeap, Safège ho~c t~p doàn qu6c té' MVA.

Dia di€m và lïnh Vlfc hoq.t dljng

Sv tham gia cùa nuâc ngoài vào tu vâ'n thié't ké' dô thi tang theo s6
luqng dv an h~ tâng và v6n vi~n trq qu6c té' cho cac dv an d6. T6ng cQng
c6 206 dv an da: ké't thuc ho~c dang tié'n hành t~i Vi~t Nam, trong d6 96
dv an t~i Hà NQi và TP.HÔ Chi Minh, 80 dv an t~i cac thành ph6 khac và
24 dv an quy mô qu6c gia bao gÔm cà linh vvc dô thi. Trong s6 cac thành
ph6 câp tinh (ngoài TP.HÔ Chi Minh), Hài Phông dûng dâu vâi 15 dv an,
sau d6 là Hué' (8 dv an) và Dà Nâng (6 dv an).

Vi~c xem xét s6luqng cac dv an tham gia theo tùng nuâc càng cùng c6
vi thé' cùa nhùng qu6c gia c6 nhiêu van phOng nghiên mu nhâ't. Vi dlJ., sau
gân 10 nam, Phap da: thvc hi~n duqc gân 31% tÔng s6 cac dv an, NMt 26%
(hlnh 2). 6xtrâylia chi chié'm 7% và Anh 22%. Ngoài ra, phân tich cac dv an
tù nam 2000 cho thâ'y tlnh hlnh ra ràng không c6 nhiêu thu~n lqi cho vi~c

phât huy thé' m~nh chuyên môn rua Phâp, nhâ't là trong lïnh vvc truyên
th6ng cùa Phâp là câp thoat nuâc, nguyên nhân m9t phân do cac dv an
FINIDA, DANIDA và AUSaid3 qua nang dQng. Hâu hé't cac qu6c gia cMu
Avâng m~t chù yé'u do cac nuâc này râ't it vi~n trq song phuemg cho Vi~t

3 Ca quan hqp tac cùa Ph~n Lan, Dan M~ch và Oxtrâylia.
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ffinh 2: Phân bO' cac d1f an da th1fc hi~n d Vi~t Nam
theo quO'c t~ch cua cac van phông nghiên cûu

Nam, và do van phàng nghiên cûu cua hQ chu'a du nang lt!c M du'qc cac t6
chûc da phu'oog Iu'a chçm. Tuy nhiên, mQt 56 van phàng c6 tham gia vào
ho~t dông quy ho~ch (cu thê' là van phàng cua Hàn Qu6c tai Hà NQi),

St! phân b6 theo !lnh vu'c cua cac du' an phan anh nhùng u'u tiên cua
Chfnh phu Viêt Nam, trong quan h~ vai cac nhà tài trq chfnh (hinh 3).

Cac du' an câ'p thoa t nu'ac d6 thi chiè'm phân lan (han 43% t6'ng 56
cac dt! an nu'ac ngoài), do phat triè'n cac du' an t~i cac thành ph6 câ'p
tinh (Nam Dinh, Hue, Hai Phàng, D6ng Nai, v,v.), vai xu hu'ang kè't hqp
câ'p nu'ac, thoat nu'ac và d6i khi ca xÙ' Il' rac thai trong cùng mqt du' an.

M~c dù cac du' an nu'ôc ngoài r6 ràng nhiêu han tai TP.H6 Chf Minh, nai
du' an cua Nh~ t Ban luôn du'qc u'u tiên, nhu'ng chung ta vân c6 thé' 50
sanh st! phân b6 cac du' an theo linh vt!c tai Hà NQi và TP.H6 Chf Minh
50 v(ji toàn qu6c trang cac lInh vt!c nhu' gîao thông vân tai, rac thai, thoat
nu'ac, và môi tru'à'ng. à giai doan nghiên cûu này, chung t6i không thê'
biè't liêu do là ket qua ngâu nhiên hay mong mu6n phat triè'n mqt cach
gîan tiè'p cac dt! an vôi nhip dô tu'ang du'ang trong haî thành ph6 chinh
cua cac nhà lành d~o Vi~t Nam. Trang nghiên cûu này, nu'ac là tru'à'ng
hqp ngo~i I~: cac van phàng tu' vân nu'ôc ngoài éJ Hà NQi (21,4%) nhiêu
gân gâp hai lân 56 van phàng tai TP.H6 Chf Minh (11,1%). 8iêu này c6
thê' là do Hnh tr~ng cua h~ th6ng eâp nu'ôc và trang thiet bj éJ thu d6
kém han.



CAc ca QUAN TU \iÎN QUGC TÉ 1,11 ,\161 QU;1N Ilf;" val OIUYEN N(;;1NIf TU vA'N 77I/ÉT Kt... 247

Rac thài

9,1%

Nvac/thoat

miac/rac thà i
4,5%

Môi trt1àng

5,7% Sân bay

4,0%

Nvac/thoat

nVac
10,8%

vac __-

,7%

Thoa t nvac/ra c

thài

1,1%

/

Thoat nLiac
10,8%

Quy hO<lch
4,5%

~---~-.."'--
l

Càng
5,1%

lG;" thô",
21,6%

Hinh 3: Phân b6 cac dt,i an theo linh vt,ic hO<,1t d(lng.

Cà m/dc Vi~t Nam

Phân bô cac can thiêp theo vi tri dia Il' và lïnh vl;lc rnQt rn~t cho

thâ'y su khac biêt r6 r~t giùa Hà NQi và TP.H6 Chi Minh , rn~ t khac

cho thâ'y khac bi~t 50 vâi tcit ca cac thành phô khac. Thl;lc v~ y, dô'i vâi

cac thành phô khac, nuâc và thoat nuâc chi€rn hon 50% tô'ng 50 dl;l an,

trong khi giao thông chi chi€rn rnQt vt tri dt nho (2,5%). NgUÇiC l~i, giao

thông dô thi là lInh vl;lc can thi~p 1ân nhâ't éi Hà Nôi (40,5%) và éi
TP.H6 Chi Minh (35,2%) (hinh 4 và 5).
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ThOoiI nlilc/r<\c ...

. Sân bay 4,2%
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le Th"" "",, ",3%\- G;~ th"'g 22,6%

Hinh 4: Phân bo cac dt,i an theo linh vt,ic hO<,1t dQng éJ Hà NQi
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ffinh 5: Phân bô' cac dl,!' an theo Hnh vl,!'c ho~t dQng
d TP.HÔ Chi Minh

Gidm dinh nl/Ô'C ngoài nhqn dinh v& thi trl/dng Viçt Nam

Nhin chung, Vi~t Nam hi~n nay không càn du'Q'c u'a thich nhu' tru'âc
dây do nhùng van dê mà cac nhà dâu tu' và cac nhà chuyên môn nu'âc
ngoài, trong do co nhà tu' van, gap phài. MQt mat, bân châ't cua vâ'n dê

mà cac ta chûc h8 tro' phat triên phâi du'o'ng dâu khi giâi ngân v6n dl,!'
kitn cho cac dl,!' an là mQt can trÛ' d6i vâi co' hQi dành cho dc co' quan tu'

van nu'âc ngoài. M~t khac, mQt 56 nu'âc lang giêng, nhu' Trung Qu6c và
Thai Lan, ta ra hap dan han d6i vâi cac công ty tu' van thitt kt.

Dl nhiên, cac van phàng nghiên cûu nu'âc ngoài không chi nhin thay
nhùng bat lQ'i trong hoa t dQng éJ Vi~t Nam.

Dâu tiên, qua giai do~n tréJ ngai mà nhiêu ta chûc kinh tt nu'âc ngoài
da trài qua, sau sl,!' nhi~t tinh co thê là ho'i qua, nhin chung mÔi ta chûc
dêu nghl ding triên v9ng pM t triên cua Vi~t Nam là rat lân, nhat là trong
lInh vl,!'c dô thi. Ngoài ra, ngÜà'i Vi~t Nam rat c6 kha nang titp thu nhùng
ky nang mà hQ chu'a c6. Tom l~i, dây là mQt dat nu'âc "c6 tu'o'ng lai".

Han nùa, nhùng van dê g~p phài không pMi chi co riêng éJ Vi~t Nam,
th~m chi Û' nu'âc khac càn t6i t~ han, nhat là khi h~ th6ng quàn ly hành
chinh càn ytu kém.

Xét vê tang thê', vi~c làm chù dâu tu' cac công trinh cua Nhà nu'âc chu
ytu quan tâm tâi nhùng hang muc du'Q'c thu'c hi~n, ngay cà khi r6 ràng là
cac kitn nghi se thl,!'c sl,!' du'Q'c chu y. Cac nhà tu' van bitt r6 ding hi~n nay
Vi~t Nam dang trong giai doan chênh l~ch van Ma giùa th6i quen tu nên
kinh té ké hOé,lch hoa và thu'c tiên cua nên kinh té tht tru'à'ng. M~c dù co
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sl;t chênh l~ch này, cach thûc làm chù d~u tl1 éJ Vi~t Nam hi~n di~n nhu
mQt le tl;t nhiên; mang tinh thl;tc d~ng do anh huéJng cùa nên vân h6a, do
d6 hQ thuàng bié't rô minh mu6n gi ho~c không mu6n gi. San b~ng d~n

d~n sl;t chênh l~ch là mQt diêu ki~n quan trQng dê c6 dugc mQt ho~ t dQng
tu vân chuyên ngành c6 hi~u qua

Cac hô trg dugc thuàng pMi d6i m~t nhu c~u dào t~o l~ ky su trè. vê
phuang di~n này, Vi~t Nam c6 mQt dQi ngü ky su lành nghê, dù kM nâng
thay thé' cho 16'p can b9 cao câp hi~n nay. MQt s6 vân phông nghiên cûu, vi
d~ nhu Binnie Black and Veatch, quyé't d!nh tréJ thành d6i tac cùa cac t6 chûc
dào t~o, châng hi;ln nhu v6'i D~i hQc llach khoa TP.H6 Chi Minh4•

Cac cd quan tl1 vân nu6'c ngoài thuàng ho~t dQng trong diêu ki~n c6
sl;t hgp tac ch~t che v6'i cac nh6m chuyên gia Vi~t Nam. Vi d~, Almee và
Sogreah làm vi~c v6'i khoang 30 ky su Vi~t Nam (Almee v6'i ké' ho~ch chù
d~o vê giao thông t~i TP.H6 Chi Minh và Sogreah v6'i dl;t an câp thoat
nu6'c cùa BAD cüng t~i TP.H6 Chi Minh). Nh6m tu vân My Camp Dresser
& MacKee cùng nghiên cûu v6'i 50 ho~c 60 nhà tu vân Vi~t Nam cùa
Viwase éJ TP.H6 Chi Minh dê thié't ké' chi tié't hai dl;t an thoat nu6'c. Hgp
tac nghiên cûu này không nhùng thu~n 19i, mà n6 côn giup cac chuyên
gia thié't ké' nu6'c ngoài truyên d~t ky nâng nghê nghi~p cùa minh và thâm
nh~p sâu vào Vi~t Nam. Cac nhà tl1 vân nu6'c ngoài không ngAn ng~i

tuyên ll;ta nhùng nhà tl1 vân thié't ké' Vi~t Nam t6t nhât dà làm vi~c v6'i
hQ, ho~c dê sâ d~ng hQ t~i Vi~t Nam, ho~c gâi hQ di làm vi~c éJ nhùng
ndi khac (vi d~ éJ Trung Dông), v6'i chi phi hgp lY.

Cu6i cùng, c~n n6i dé'n sl;t g~n b6 v6'i Vi~t nam cùa nhiêu nguài nu6'c
ngoài (thuàng dà lây vg Vi~t Nam), và không chi trong gi6'i Vi~t Kiêu.
Chinh nguài Vi~t Nam y thûc rât rô và vân t~n d~ng mQt cach khéo léo
hoàn canh này. Dây c6 le là yé'u t6 chù yé'u ly giai mong mu6n tié'p t~c

làm vi~c t~i Vi~t Nam cùa mQt s6 chuyên gia tu vân.

Nhu v~y, cac nhà tl1 vân c6 cam tl1éJng dang d6ng vai trô trl;tc tié'p trong
vi~c d6i m6'i, vê m~t phuang pMp ho~c khai ni~m, trong cach tié'p c~n cac dl;t
an dô thi châng? Câu tra lài thuàng là phù d!nh khi dugc Mi vê kinh nghi~m

cùa chinh hQ. Y kié'n chung là rât kh6 "chuyên tai thông di~p", hQ c6 cam
tl1éJng r~ng cac nhà chû, trach rot ~c se hành dQng theo y hQ trên cd séJ hqp
ly hoa mQt phAn vê ky thu~t. CMc cMn giùa cac chuyên gia nu6'c ngoài cüng
c6 nhùng quan ni~m Wc nhau: vi d~, trong ll;ta chQn giùa vi~c t~o ra pM
(giai pMp do cac chuyên gia tl1 vân cùa Cd quan hqp tac Bi dua ra), và ky
thu~t dùng bùn ho~t Ma (rua cac chuyên gia ~t Ban), dê thoat nu6'c kênh
Lô G6m éJ TP.HÔ Chi Minh. CMc ch~n là cac nhà chûc trach se dl;ta trên

4 Tài trq dào t~o tiê"n sI t~i My, th~u l~i cac công trinh.
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nhùng tranh lu~n này M xac dinh quan diêm cua minh. Nhl1ng sau d6 se nhu'
tM nào? Ngay ca ngu'è1i Nh~t, v~i cac bi~n phap do ]ICA dt! kiê'n (phu'ang
phap ~p kê' ho~ch tÔng thê, phân mêm dt! Mo nhu câu giao thông SCADA,
cac kh6a dào t~o t~i Nh~t Ban cho cac chuyên gia tu' vâ'n Vi~t Nam, v.v.) và
nhiêu công Cl,l khac, Cl1ng dt kh6 danh gia anh hu'cmg cua cac ho~t dQng d6i
vm cach suy nghi và làm vi~c cua nhùng ngu'm c6 tMm quyên quyê't dinh và
dQi ngü can bQ tht!c thi. Côn khai ni~m "mô hinh" do Nh~t Ban chuyên giao
trong khuôn khÔ nhi~m Vl,l cua minh khiê'n cho cac nhà tu' vâ'n nu'~c ngoài
khac hoàn toàn hoài nghi vê st! tÔn t~i cua mQt kiêu chuyên giao nhu' v~y...

Nhu' v~y, c6 thê ~n thâ'y r~ng cac van phông nghiên cûu c6 cai nhin
không ra ràng vê toàn b9 ho~t dQng tu' vâ'n thiê't kê' eu.a ngu'm nu'~c ngoài éJ
Vi~t Nam. Không han gi cac d6i tac Vi~t Nam, hQ không du'çlc trang bi dê c6
mQt cai nhin tÔng thê và nang dQng vê qua trlnh trao dôi và chuyên giao ky
nang chuyên môn dài ~n. Han nùa, hQ ft trao dôi v~i nhau; qua trinh ph6i
hgp hành dQng gân dây chu yê'u liên quan Mn cac t6 chûc hgp tac. Mè1i thâu
cung câ'p công ngM không dôi Mi pMi fun hiêu tru'~c vê diêu ki~n ho~t d(>ng;
ngoài gia ca, chI cân giâ'y tè1 chûng nh~n cua van phông nghiên cûu nh~n thâu
và sd yê'u ly lich ca nhân. Ngu'è1i ta ngày càng không phâi quan tâm dê'n st!
tiê'n triên cua nhùng chu tru'ang da du'çlc du'a ra: vi dl,l, li~u công ty Semaly
c6 biê't r~ng nghiên cûu tht!c hi~n éJ TP.HÔ Chi Minh nam 1997-1998 tiê'p tl,lc
anh hu'cmg dê'n nhùng ngu'è1i c6 thâm quy~n trong vâ'n d~ quy ho~ch giao
thông công cQng không? Nhùng công trlnh nghiên cûu c6 hi~u qua thu'è1ng dê
4i dâ'u â'n sâu s~c han cac nhà tu' vâ'n nghi. Tinh nhâ't thè1i cua hQ và cua
nhùng ngu'è1i c6 thâm quyên quyê't dinh eu.a Vi~t Nam không dÔng nhâ't. Où
cac chuyên gia không c6 quyên quyê't dinh éJ Vi~t Nam, chung tôi van mu6n
n6i r~ng nhùng ngu'è1i c6 tMm quyên cMc ch~n không thê làm gi khac ngoài
vi~c "htu giù" nhùng khuyê'n ngN và xlily dân dân, thông qua qua trlnh chQn
lQc th~n trQng do tinh châ't phûc ~p eu.a cac lt!a chQn và tu'ang quan lt!c lu'çlng
giùa ca nhân và cac t6 chûc, chu'a kê nhùng ràng bUQc khâch quan (nhâ't là
chi phi tài chinh và xii Mi) kèm theo cac lt!a chQn.

Cac van .phông nghiên cU'u cua Vi~t Nam
Hi~n nay c6 han 620 van phông nghiên cûu cua Vi~t Nam (trong tâ't

cà cac linh vt!c kinh tê). Ngành tu' vâ'n thiê't kê' c6 tÔng s6 han 20.000 ky
su', chuyên gia giam dinh và ky thu~t viên. Dây là linh vt!c ngày càng
dông dao v~i dQi ngü can bQ tang theo s6 dt! an d!u tu' và xây dt!ng.

Hi~n nay, chung ta thâ'y cac cd quan tu' vâ'n thiê't kê' Vi~t Nam tang vê
mQi m~t. H~ th6ng này c6 thê du'çlc chia thành 4 lo~i: cac công ty tu' vâ'n
thiê't kê' cua Nhà nu'&, cac trung tâm thuQc tru'è1ng d~i hQc và cac vi~n

nghiên cûu, cac cd quan tu' vâ'n tu' nhân và cac công ty liên doanh.
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Cac công ty hl viin thiét ké cùa Nhà m'âc

Cie công ty tu vân thiê't kê' cua Nhà mtck chiê'm lInh toàn b(> thi
tntàng. Dây là nhùng ddn vi trt!c thu(>c cac b(> ky thu~t ho~c cac doanh
nghi~p nhà mtâc, chu yê'u là B(> Xây dt!ng và B(> Ciao thông V~n tâi, ho~t
d(>ng theo quy chê' doanh nghi~p nhà mtâc và thtiàng là d(>c quyên: trong
cac dt,i an qu6c tê', cac công ty này thtiàng dtiqc chu dâu tti công trinh ap
d~t tham gia. D6 là diêu mà cac cd quan tti vân ntick ngoài ît nhiêu thich
nghi dtiqc. Không m(>t cd quan tu vân nào cho r~ng lqi thê' này can trÛ' vi~c
nâng cao khà nang chuyên môn cua hÇ>. Nang It,ic cua cac cd quan tu vân
thiê't kê' nhà ntiâc ding không dÔng dêu, thtiàng qua thiên vê thiê't kê' dân
st,i và van Ma ddn linh vt,ic. Cac công ty thiê't kê' nhà ntiâc côn ch~m nâng
cao ky nang chuyên môn vê sd dô tÔng tM và phtidng pMp nghiên cûu
(mô hinh h6a, stt dt,lng ban dô s6, phtidng pMp diêu tra...). Theo truyên
th6ng, st,i phân ct,ic dât ntiâc giùa hai thành ph6 lân thê hi~n b~ng st,i chia
sé thi trtiàng m(>t cach tudng d6i, m(>t s6 công ty thtiàng ho~ t d(>ng Û' miên
Nam (Wase, Nagecco, Vi~n Chiê'n ltiqc và PMt triên Ciao thông miên Nam),
m(>t s6 kMc l~i Û' miên B~c (Viwase, COc, Vi~n Chiê'n ltiqc và PMt triên
Ciao thông Hà N(>i), và phân chia ca theo linh vt,ic ho~ t d(>ng (nang ltiqng,
giao thông, ntiâc...).

Hi~n nay dang là thài ky qua d(> vâi xu htiâng x6a bo dân cac phtidng
thûc ho~t d(>ng theo kiêu hành chinh. Ngoài ra, cac nhà tài trq qu6c tê'
ding gây ap lt,ic vâi chinh quyên dê cac công ty ky thu4t nhà ntiâc không
dtiqc htiÛ'ng vi thê' dtidng nhiên trong linh vt,ic công. Tât nhiên, xu htiâng
này cüng bi h~n chê', nhât là do sq linh vt,ic ky thu4t cua nhà ntiâc dân
dân bi "hi~p h(>i h6a". Th~t v4y, nhiêu công ty stt dt,lng qua nhiêu nhân
1* so vâi gia tri gia tang dtiqc t~o ra.

Cac trung tâm nghiên cUtl thu9c tnlàng df!.i h{Jc 'Và cac vi~n nghiên cUtl

Cac trung tâm nghiên cûu thu(>c trtiàng d~i hÇ>c c6 xuât pMt diêm là
cac phông nghiên cûu tham gia giam d!nh chuyên môn, thtiàng trong cac
giai do~n dâu (nghiên cûu, tu vân) nh~m dam bao vi~c ho~t d(>ng di~n ra
t6t nhât, và cai thi~n thu nh4p cho cac chuyên gia (it nhât là d6i vâi cac
trtiàng d~i hÇ>c "ht"). C6 "rât nhiêu van phông nghiên cûu, nhting nguôn
nhân lt,ic kM h~n chê'. Tuy nhiên trong m(>t s6 linh vt,ic (rac thài, môi
trtiàng), m(>t s6 van phông dà c6 uy tin tht,ic st!. Cac vi~n nghiên cûu (Vi~n

Quy ho~ch Dô thi Hà N(>i và TP.HÔ Chi Minh, Vi~n Nghiên cûu Kinh tê'
TP.HÔ Chi Minh và Vi~n Kinh tê' Hà N(>i...) ho~c cac vi~n mang tinh "liên
kê't vâi tu nhân" (vi dt,l Vi~n Nghiên cûu Dô th! chuyên quy ho~ch dô th!
tÔng thê) cüng c6 m~ t trên thi trtiàng giam d!nh.



252 ru m! VIJJr NAM TRONC màl KY QuA DO

Cac t6 chue 'hl nhân"

Hi~n vân côn it cd quan tu vân tht!c st! cùa tu nhân trong cac linh vt!c
mà nghiên cûu này dê c~p. Hdn nùa, st! phân bi~t phâp ly giùa "công" và
"tu'" vân côn n~ng nê. Mt it nhà tu vâ'n di?c l~p c6 trinh di? cao làm vi~c

toàn b~ th~i gian mà dù s6ng. Ph~n l~n cac chuyên gia tt! do làm vi~c ban
th~i gian thông qua cac chUdng trlnh phât triên và dt! an qu6c tê' (h<;> da
c6 vi tri làm vi~c trong m~t vi~n nghiên cûu, ho~c trong m~t tru~ng d~i

h<;>c ho~c m~t cd quan nhà nu~c). Nhiêu chuyên gia khac tùng là công chûc
nhUng da nghi httu theo quy dinh (55 tu6i d6i v~i nù và 60 tu6i d6i vm
nam), do d6 dê dàng tham gia vào m~t ho~t di?ng d~c l~p.

Cac công ty tu nhân thu®g do ca nhân ho~c da pMn do m~t nh6m ca
nhân thành ~p, và tham gia tt! do vào thi trtt®g dt! an tu. Cac công ty uy
tin nhât trong s6 do thu®g th~u l~i m~t s6 công vi~c chuyên môn trong công
trlnh cùa Nhà nuéJc. Mi?t s6 van phông nghiên cûu lo~i này b~t dAu qu6c tê'
Ma (V~n Xuân, Hedecon...), nhUng trong ph~m vi nho (chù yê'u Cl Lào). Cac
công ty này thu~ng do cac chuyên gia ky thu~t trlnh di? cao, c6 m6i quan h~

rQng (nhâ't là trong ~ may quan ly) diêu hành. Gia tM gia tâng rua he;> không
chi mang tinh ky thu~t mà côn mang tinh van Ma: h<;> c6 thê dt! bao trttéJc
ho~c lo~i bo nhùng bât d6ng giùa cac nhà tu vân qu6c tê' và chù d~u tu.

Cac công ty liên doanh
Vi~c thành l~p liên doanh v~i mQt công ty nhà nu~c vào mQt th~i diêm

nào do cho thây st! c~n thiê't vê m~t phâp ly d6i v~i cac doanh nghi~p nu~c

ngoài mu6n ho~t d~ng lâu dài Cl Vi~t Nam. Hi~n nay, s6 luqng liên doanh
trong linh vt!c tu vân thiê't kê' dô thi5, m~c dù không qua it, nhUng vân côn
rât h~n chê'. BAu tiên, rât it cd quan tu vân nu~c ngoài c6 dù vi~c làm trong
cùng linh vt!c dê thiê't l~p m6i quan h~ d6i tac ch~t che v~i mQt công ty
ban dia. V~i quy chê' mêm cleo hdn, cac công ty liên doanh thuàng ~iù hành
lang ho~t dQng qua vi~c nh~n th~u l~i ho~c cùng tham gia tMu. Côn cac
van phông nghiên cûu cùa Vi~t Nam l~i do dt! khi liên kê't v~i nu~c ngoài
vi sq mât di nhùng ngtt~i làm vi~c t6t. Ngoài ra, kinh nghi~m chung cùa
cac liên doanh cho thây c6 st! phân chia vai trô giùa chi nhanh chi chuyên
cung câ'p ky thu~t dân d\:mg c6 diên, trong khi c6 dông nu~c ngoài cùa liên
doanh tiê'p t1,1C cung câ'p ky nang chuyên môn cao câ'p hdn. Liên doanh rô
ràng không pMi là giéH phap tht!c st! d6i m~i, mà chi là mi?t di san· cùa
qua khû: thành l~p công ty liên doanh không dân dê'n vi~c lo~i hO d6i tac
nuéJc ngoài, cung không dân dê'n kê't hqp cac van h6a doanh nghi~p.

5 Chl1ng tôi c6 thê nMc Mn Apeco (PCI, ~t Bân), Vietconsult (Nippon Koei, Nh~t

Bân), Hyder Consulting Vietnam (T~p doàn Hyder, Anh).
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Ngành t11 vâ'n thiêt kê ky thu~t cua Vi~t Nam côn kha nhû le, th~m chi
rài r~c. Ngoài sv C9ng tac do yêu câu th11<1ng m~i ho~c ky thu~t, ta thây c6
râ't it m6i liên h~; chu nghIa ca nhân luôn th6ng tri. Hi~n nay, m9t trong
nhùng thach thûc chu yêu là kha nâng giù khoang cach h<;1p ly cua cac công
ty nhà n11âc d6i vâi chu d~u t11 trong cac dv an. Phân lân nhùng ng11ài liinh
d~o cac vân phông nghiên cûu Vi~t Nam, nhùng ngl1ài c6 anh h11O'ng và
quan h~ r9ng, dêu không c6 chuyên ngành phù h<;1p vâi doi Mi cua t11 vâ'n
thiêt kê hi~n d~i. Chi con nhùng ky s11 tre: h<;> là nhùng ca nhân d<1n lé
nhu'ng d6ng vai tro chu yêu d~ diêu hành thành công cac dv an qu6c tê.

Quan diim ma Vift Nam deii vâi hoq.t d(mghlviin thiit ki nlidc ngoài
D~i di~n chu d~u tu Vi~t Nam th11àng danh gia cao nâng Ivc và trinh

d9 chuyên môn cua cac nhà tu vâ'n n11âc ngoài, không pht,l thu9C vào
nhùng vân dê g~p phâi trên thvc d~a và qu6c t~ch cua h<;>. Tir quan di~m

cua Vi~t Nam, ta thâ'y c6 sv th6ng nhâ't hoàn toàn vê nhùng yêu câu d6i
vâi m9t nhà tu vân n11âc ngoài trinh d9 cao:

- KM nâng n~m b~t yêu câu d~t ra;

- KM nâng diên d~t y kiên và d11a ra khuyên ngh~ rD ràng;

- N~m d11<;1c thông l~ và thu tt,lc cua cac t6 chûc qu6c tê;

- C6 nhiêu kinh nghi~m tich lüy tir cac n11âc khac;

- Chuyên môn Ma, co th€ xà ly sâu tirng vâ'n dê;

- D11a ra công Ct,l (mô hinh) phân tich và ph11<1ng phâp tiêp c~n ch~t che,
c6 kha nâng xây dvng cd sO' dù li~u và d11a ra ph11<1ng phap diêu tra;

- N~m d11<;1c công ngM mâi;

- Làm vi~c nhanh g<;>n và hi~u qua, tuân thu cMt che thài h~n quy
d~, co kha nâng giao tiêp t6t, trlnh bày rD ràng.

Co v~ tri kha cao song dôi khi cd quan t11 vân thiêt kê qu6c tê cüng b~

chî trich gay gÜ M~c dù biêt rD 11u thê chuyên môn t6'ng h<;1p cua cac cd

quan này nhûng m"t s6 d6i tac Vi~t Nam vh không c"ng tac d11<;1c, th~m
chi con xung dqt vâi h<;>. Cac chuyên gia không d11<;1c d11a ra giai phâp ct,l
tM cho mqt vâ'n dê (trong m<;>i tr11àng h<;1p chu dâu t11 là ngl1ài Iva ch<;>n),
mà là d11a ra y kiên rD ràng. Chinh vi v~y, nhùng phân tich d11a ra th11àng
không rD ràng và rât kh6 hi~u. Diêu này d11<;1c coi là kêt qua cua st! thiêu
nâng IVc. à thai cvc khac, ngl1ài ta chî ra và không hài long vê thâi d"
kiêu câng, th~m chi khinh mi~t cua cac chuyên gia t11 vâ'n n11âc ngoài. D6i
vâi ng11ài Vi~t Nam, thai d9 nh11 v~y là râ't thiêu tôn tr<;>ng h<;> và không
hiêu tinh hinh cua Vi~t Nam. vê ph11<1ng di~n này, vân Ma và giao tiêp
là m9t khia qnh chu yêu trong quan h~ giùa cac cd quan t11 vâ'n n11&
ngoài và cac d6i tac dja ph11<1ng.
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Ngoài ra, nhiêu quan chûc cao câp trong bQ may hành chinh Ythûc râ.'t
ra r~ng tâ.'t ca cac vâ.'n dê g~p pMi trên thvc dia dêu không pMi do phia
mtâc ngoài: thié'u nhân sv, thié'u nhiêu vân phông nghiên cûu Vi~t Nam,
cac PMU (Ban quan ly dV anf duqc giao giam sat cac nhà tu vâ.'n nhUng
l~i thié'u nâng Ivc và trach nhi~m (vi d\l chua hiêu ra nQi dung dê cudng
tham chié'u cua cac nghiên cûu), cac bQ pMn ky thu~t thié'u tinh tv chu
truâc nhùng "nguài làm chinh tri".

MQt vâ.'n dê cd ban khac là hiêu bié't vê chinh nhùng vân phông
nghiên cûu ho~t dQng éJ Vi~t Nam và nâng Ivc cua cua cac van phong này.
Ngoài nhùng chi d~n mà cac t6 chûc qu6c té' dua ra cho chu d~u tu, nguài
ta bié't râ.'t it vê kinh nghi~m cua tùng nhà tu vâ.'n, môi tn1àng tu vâ.'n ky
thu~t và thvc ti~n ho~t dQng cua nhà tu vâ.'n. BQ Xây dvng mong mu6n
khâc ph\lc nhùng thié'u h\lt này.

Trong b6i canh nhùng thach thûc dô thi ngày càng phûc ~p, Vi~t Nam
rât mong cac vân phông nghiên cûu nuâc ngoài chuyên giao ky nâng chuyên
môn, C\l thê là dÔng hành vâi ngânh tu vâ.'n thié't ké' Vi~t Nam trong qua
trlnh nâm bât nhùng kié'n thûc chuyên môn qu6c té': thié't ké' vâ giam sat cac
M th6ng ky thu~t lân (cac tr~m IQc nuâc lân, tr~m bdm thoat nuâc công
suât lân, tàu di~n ngâm vâ tàu di~n Mnh sâL), l~p ké' ho~ch, quan ly và
bao duàng, kiêm soat cMt luqng... Nhùng chuyên giao này dn duqc thvc
hi~n thông qua sv hqp tac hàng ngày. Theo quan diêm "phê phan" cua Vi~t

Nam, hai vâ.'n dê dôi khi vâ.'p pMi là: cac van phông nghiên cûu nuâc ngoài
không nhi~t tinh gitip cac d6i tac Vi~t Nam phat triên, không tuân thu thài
~n cung câp nhu dà xac dinh trong hqp dÔng vi~n trq. Nhu v~y, phia Vi~t

Nam co hic ta ra râ.'t nghi ngà thi~n chi thvc sv cua cac nhà tu vâ.'n thié't ké'
nuâc ngoài trong vi~c chia se ky nâng chuyên môn.

M6i quan M vê thài gian giùa cac d6i tac cung khac nhau: di nhiên,
quan ni~m thài gian cua phia Vi~t Nam và cac nhà tu vâ.'n nuâc ngoài
không th6ng nhât, dây chinh là nguyên nhân gây ra xung dQt. Cac thê ché'
tài chinh ho~t dQng cûng nhâc theo nhùng yêu câu vê thài gian dôi khi
không thvc té' so vâi nh!P dQ quyé't dinh cua cac cd quan hành chinh d!a
phudng, vi thé' d~ t cac vân phông nghiên cûu nuâc ngoài vào thé' không
thê duy tri ho~t dQng.

Nhà nuâc Vi~t Nam chua chu trQng chi tra dung cho cac dich V\l tri
tu~ và chua y thûc duqc dây du gia tri cua chung. MQt m~t, hQ không hiêu
vê mûc thù lao cao mà cac nhà tu vâ.'nnuâc ngoài duqc huéJng (cao gâ.'p

7 Cac ban quan Iy d\! an (PMU - Project Management Unit) dli<;1c giao làm d<;li di~n cho
chù công trinh trong cac d\! an qu6c tê'. PMU tr\!c tiê'p làm vi~c v& cac nhà tu vâ'n
nliétc ngoài tham gia d\! an.
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20 Un 50 vâi hto'ng cua cac chuyên gia tti vân Vi~t Nam); m~t khac, cac
nhà lanh d<;lo thê M cù vân không quan tâm dên vi~c tich lùy cac nghiên
cûu, ho'n nùa khach quan mà n6i, mqt 56 chuyên gia ntiâc ngoài c6 ml.;lc
tiêu sâu xa là ban công ngM ho~c dt! an (tàu di~n ng~m, tr<;lm lQc ntiâc,
v.v.). Theo quan diêm phtio'ng Tây, mqt trong nhùng nghich ly phd biê'n èJ
Vi~t Nam là cac nghiên cûu dtiÇ1c giâi ky thu~t rât quan tâm và c6 thê
dtiÇ1c sU' dl.;lng trong cuqc C<;lnh tranh giùa chinh cac cd quan d6.

Nê'u c6 st! bât d6ng giùa cac bên thl cùng là blnh thtiàng, nhUng thai
dq cua ca hai bên không cho phép giâi quyê't cac mâu thuân d6. vê
phtio'ng di~n này, chu dâu tu c6 vé nghiêng vê cac chuyên gia châu A, v6n
gân gùi ho'n vê viin Ma, ho~c chuyên gia dê'n tù cac qu6c gia ndi tiê'ng c6
dâu 6c mêm déo ho'n (vi dl.;l cac ntiâc B~c Âu).

Nhùng bât d6ng trong cac khuyê'n ngN thtiàng liên quan dê'n hai linh vt!c.
Bâu tiên là cac khia C<;lnh công ngh~ h~c ky thu~t, cac bi~n phap dê xuât c6
thê vâp phâi quy chê' và thu tl.;lc hành chinh hi~n hành (vi dl.;l ntiâc s<;lch), ho~c
d6i l~p vâi nhùng lu~ chûr..g mang tinh viin Ma (giao thông công cqng, quy
hO<;lch dtiàng sa...), ho~c th~m cru mang tinh chinh tri. Tiêp d6 là cac bi~n phap
chung vê ~p kê hO<;lch, cac chuyên gia ntiâc ngoài ta ra nh<;ly cam ho'n vâi vi~c

Mo t6n dnh quan dô thi cd, tiêt ki~m không gian, chi giai taa t6i thiêu dât dai,
trong khi phia Vi~t Nam l<;ii nh~m ml.;lc tiêu dap ûng mqt nhu câu da dtiÇ1C xac
dinh rô (vi dl.;l giâi quyê't vân dê giao thông b~ng cach mèJ rçmg dtiàng). Cd
quan tu vân ntiâc ngoài dôi khi bi chê trach là "ap d~t" b~ng mQi gia giâi phap
công ngM tiên tiê'n (xU' ly nic thai, cung câp ntiâc) làm lqi cho ngành công
nghi~p ntiâc hQ, theo kinh nghi~m cua hQ t<;li cac ntiâc thuqc thê' giâi thû ba,
nhung không phù hqp vâi hoàn cânh cua Vi~t Nam.

Tru'Ô'ng hQ'p giao thông dô thj
Trang linh vt!c giao thông èJ Vi~t Nam, cac nhà tti vân qu6c tê thtiàng

hO<;lt dqng theo hai cach: tiê'n hành nghiên cûu "thài diêm" và nghiên cûu
"chiên ltiÇ1c". Nghiên cûu "thài diêm" dê c~p dê'n mqt cd sèJ h<;l t~ng riêng
bi~t (m<;lng ltiâi dtiàng sa dô thi, sân bay, câu, m<;lng ltiâi dtiàng s~t liên
dô thi cân khôi phl.;lc...). Nhùng nghiên cûu này chu yêu mang tinh kinh
tê'-ky thu~ t. St! ph6i hÇ1p giùa cac bên "cd sèJ h<;l tâng" và "giao thông dô
thf' côn yê'u. Ngay ca khi nghiên cûu c6 tinh dê'n toàn bq h~ th6ng giao
thông, thl chung cùng chtia c6 cai nhin tdng thê vê M th6ng này trong
thài h<;ln nghiên cûu (ngày dtia cd sèJ h<;l tâng vào sU' dl.;lng) và nhùng bi~n

phap cân thiê't dê d~t dtiÇ1C M th6ng nào d6.

HO<;lt dqng thû hai liên quan dê'n nghiên cûu chu yê'u mang tinh "chiê'n
ltiÇ1C". Nghiên cûu kiêu này tinh dê'n toàn bq M th6ng giao thông dô thi và
tiê'n triên cua n6 và dê xuât cac bi~n phap dê d<;lt dtiÇ1c ml.;lc tiêu nào d6.
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Ci dây chung tôi xin diê'm l~i nhùng khuyê'n ngh~ cùa cac nhà tu vâ'n
và xem xét xem cu6i cùng chung duqc cac nhà ho~ch d~h chinh sach châ'p
nh~n nhu thê' nào. Chung ta së càn quay trd l~i vâ'n d~ này d pMn sau.

Cac hOf!.t d9ng

Cac ho~t dQng trong linh vvc giao tMng dô th~ (không kê' h~ t~ng

càng và sân bay) c6 di~n m~o kha ra.

Dâu tiên, da s6 cac ho~t dQng duqc th6ng kê (38) d~u t~p trung d Hà
NQi và TP.H6 Chi Minh , trong khi cac thành ph6 trung blnh chi c6 3 (thvc
tê' là 5: nhung 2 ho~t dQng da không duqc tinh dê'n trong s6 cac ho~t dQng
duqc th6ng kê hi~n nay)8. Thvc v~y, cho dê'n nay, \tu tiên vi~n trq vào linh
vvc giao thông dô th~ duqc thvc hi~n d hai thành ph6 lôn nhâ't, trong khi
nÔ Ivc d cac tinh chù yê'u nhàm vào m~ng luôi duàng b(> ho~c "duàng ô
tô", và cac công trinh h~ t~ng lôn (duàng h~m, c~u), dê' di thi~n giao tMng
vôi và giùa cac thành ph6 trung blnh (xem thêm cac dv an liên quan dê'n
hành lang Hà NQi-Hai Phèmg và hành lang Hai Phàng-Côn Minh).

Tiê'p d6, ta c6 tM phân Hch thvc châ't cac ho~t d(>ng d hai thành ph6
chinh (bang 1).

Bàng 1: Ho~t dQng cùa cac van phong nghiên cûu giao thông.
Hà NQi và TP.Hti Chi Minh

Linh vl;tc ho~ t dQng Hà NQi TP. T6ng cé)ng

HÔ Chi Minh

Ciao thông công cé)ng 11 6 17

Nghiên cûu chuyên bi~t 4 9 13

(ô nhiêm, v.v.)

Sd d6 quy ho~ch 2 3 5

và cac tài li~u tUc1ng tl;t
Nghiên cûu/ dl;t an h~ t~ng 0 1 1

Cic lo~i khac 0 1 1

T6ng cé)ng 17 20 37

8 Ho~t dOng c1la Finnroad (Phân Lan) à Héli Phông: nghiên cûu khâ thi d6i v~i vi~c xây
dl,ing câu Rào II (tü nâm 2000/ do MAE cua Phân Lan tài tr<;1), thiê"t kê" chi tiê"t và giam
sât công trinh xây dl,ing câu Binh aBlC tài trc;1, do công ty Chodai Co. Ltd cua NMt
Ban và công ty Kortes cua PMn Lan thl,ic hi~n tü 2000 Mn 2004).
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Cic d1;i an cd 50' hé\\- t~ng té\\-i TP.HÔ Chi Minh nang dqng hem và ta thâ'y
0' dây ky thu~t công trinh lân kitiu Anh truyên th6ng vm cac công ty Arup,
Maunsell và Louis Berger International. Nguqc lé\\-i, giao thông công cqng
duqc nghiên cûu nhiêu hem 0' Hà Nqi, dù "dl! an cua cac d1;i an" mang lé\\-i
cho TP.HÔ Chi Minh mqt sûc s6ng mâi (nguài ta cüng noi dê'n hOé\\-t dqng
cua cac nhà tu vâ'n Nga).

Hà Nqi và TP.HÔ Chi Minh co s6luqng cac hOé\\-t dqng cua tu vâ'n nuâc
ngoài nhu nhau, mÔi ndi 17 hOé\\-t dqng (bang 2).

Bang 2: Ho~t dQng trong linh vl/c hl vâ'n thiê't kê' giao thông
theo qu6c tich cua nhà tu' vâ'n, 2000-2004

Qu6c gia Hà NQi TP.HÔ Chi Minh T6ng cQng

Nh~t Ban 5 6 11

PMp 5 5 10

My 1 2 3

Anh 1 2 3

Thl,lY Diên 3 0 3

Wc 2 0 2

Ôxtrâylia 0 2 2

T6ng cQng 17 17 34

Cac cd quan cua Phap và Nh~t tham gia nhiêu nhâ't (21 trên t6ng 56
34 hOé\\-t dqng), trong do Phap c6 hai t6 chûc (không pMi van phèmg
nghiên cûu) là Transdev và RATP International (mÔi t6 chûc th1;ic hi~n 2
hOé\\-t dqng), không kti cac công ty giam dinh CETE/CERTU làm vi~c t~i

Hà Nqi nam 2003. Ngoài ra côn co mqt d1;i an cua Phap liên quan dê'n
chiê'u sang hem là giao thông. Diêu này làm giàm dang kti t~m quan trQng
th1;ic s1;i cua ngành tu vâ'n thiê't kê' giao thông cua Phap: chi co hai ho~t

dqng cua công ty Systra và Semaly (giao thông công cqng), thêm vào do
là công vi~c cua phông nghiên cûu Explicit9 Paris do ADEME giao cho, và
mqt ho~t dqng do công ty Thales và công ty Coyne et Bellier ph6i hqp th1;ic
hi~n dti khôi pht,lc câu Long Biên, Hà Nqi.

Mqt nghiên cûu cua BCEOM vê giao thông 0' miên Trung Vi~t Nam,
dù không pMi là nghiên cûu chuyên bi~t vê dô th!, nhttng co thê bù d~p

9 Do Phông nghiên cûu kinh t~ giao thông hô trq.
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mQt phân sl;t hi~n di~n ft ai cua Phap. Tuy nhiên, cüng nhu trong IInh vl;tc
nuôc và nie thai, thi pMn cua ngành ky thu~t cua Phap rât nho bé.

Trai l~i, d~c tntng cua cac ho~t dQng cua Nh~t Ban là sl;t cân bàng giùa
cung câp kê ho~ch Ma tÔng tM, nghiên cûu tinh kha thi, thiêt kê chi tiêt
và giam sat công trinh. MQt !An nùa chung cho thây môÎ quan tâm cua Nh~t

Ban dôÎ vôi lInh vl;tc giao thông dô thi CI Dông A (Bayer & Cusset, 1990).

Nh~t Ban da dua ra ba kê ho~ch chu d~o vê nam nghiên cûu kê ho~ch

Ma tÔng th€ lôn duÇ1c xac dinh theo giai do~n té!-i ca hai thành ph6:

- Kê ho~ch tÔng th€ vê giao thông CI TP.HÔ Chi Minh cho nam 2010
(2002-2004) - Almec Corporation;

- Cai thi~n giao thông (1999-2002) - Arup Group (HÔng Kông);

- Kê ho~ch tÔng th€ CI Hà NQi (1997) - Yachiyo Engineering Co. và
Katahira & Engineers International;

- Nghiên cûu phat tri€n giao thông t~i TP.HÔ Chi Minh cho dên nam
2020 (1996-1998) - MVA Consultancy, Maunsell và Transport Research
Laboratory;

- Nghiên cûu tÔng th€ vê giao thông CI Hà NQi trên cd SCI kê ho~ch tÔng
tM nam 1997 (1998) - Pacifie Consultants International.

Ngân sach, nhùng vân dê xa hQi (chi phi giao thông công cQng, t,li
dinh cu...) và kinh tê phûc t~p dên mûc chinh quyên Vi~t Nam rât th~n

trQng khi thl;tc hi~n cac dl;t an giao thông. MQt vài nhà tu vân nuôc ngoài
cho ràng, nêu c6 nhiêu nghiên cûu da duÇ1c thl;tc hi~n trong IInh vl;tc nà y,
d6 là do cac tÔ chûc c6 thâ'm quyên CI dia phuo'ng mong mu6n c6 th€ so
sanh t6i da cac kha nang ll;ta chQn.

cac nghiên am âii thl/c hiçn v~ hç th6ng giao thông

Tù 1990 dên 2002, c6 ft nhât 15 nghiên cûu vê giao thông dô thi CI hai
thành ph6 lôn cua Vi~t Nam, trong d6 c6 6 nghiên cûu cd ban10. Ngoài
nghiên cûu thl;tc hi~n trong khuôn khÔ cua dl;t an "Vietnam Urban Transport

10 "The Ho Chi Minh City Transport Study" (Nghiên cûu giao thông à TP.HÔ Chi Minh) do
MVA th\!c hi~n, "Nghiên cûu tinh khâ thi cua mOt tuyê'n dl.iàng giao thông chung t~i

mOt d~a diêm C\.;l thê tù Mn Thành Mn Binh Tây" do SEMALY th\!c hi~n, 'The Master
Plan of Urban Transport for Hanoi City in Vietnam" (Kê' ho~ch t6ng thê vê giao thông dô
tN cho thành ph6 Hà NOi, Vi~t Nam), "Hanoi Urban Railway Feasibility Study" (Nghiên
cûu tinh khâ thi vê h~ tMng dl.iàng silt dô tN Hà NOi) do Dorsch Consult th\!C hi~n,

và nghiên rou mâi nMt, "HCM Urban Transport Master Plan and Feasibility Study"
(Nghiên cûu kê' ho~ch t6ng thê và tinh khâ thi cua giao thông dô th~ t~i TP.HÔ Chi
Minh") (HOUTRANS).
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lmprovement" (CH thi~n giao thông dô thi Cl Vi~t Nam)l1, cac nghiên cûu
khâc sau khi hoàn thành d~u chua dU<;1c tht!c hi~n ngay do thiêu khà nâng
tài chinh. Tuy nhiên, mQt s6 d~ xuat chu yê'u cu6i cùng da du<;1c dua vào
chinh sach giao thông dô thi t~i Hà NQi và TP.HÔ Chi Minh Cl nhùng mûc
dQ khac nhau. Qua trlnh nghiên cûu lâu dài v~ cach suy nghI cua ngttÔ'i
Vi~t Nam da dU<;1c tht!c hi~n qua tat cà cac nghiên cûu này.

Phân l6'n cac lt!a ch9n mang tinh chiê'n lu<;1c ho~c bi~n phap chinh hi do
cac cd quan tu van nu6'c ngoài kiê'n nghi d~u không co gl m6'i mè. Chung
thuÔ'ng là st! cai tiê'n cua nhùng két qua tnt6'c do, dôi khi dU<;1c cung c6 thêm
bâng nhùng phân tfch ky thu~t, bâng t~p h<;1p dù li~u c~p nh~t... Van dê tht!c
st! duÔ'ng nhu là không tM v~n dl,mg cac chinh sach giao thông dô th! co
hi~u qua v~ m~t kê'ho~ch ky thu~t hay ddn gian là thiê'u kha nâng tài chinh.

Chuyin giao ky niing chuyên môn và hOlJl d9ng dào tlJ.O

Ho~t dQng cua tu van nu6'c ngoài trong IInh vt!ç giao thông tht!c hi~n

vi~c chuy€n giao ky nâng chuyên môn ngày càng nhiêu, trên nhiêu
phUdng di~n khac nhau, khi thl tht!c hi~n cac nghiên cûu sâu, khi thi làm
vi~c trong thÔ'i gian dài v6'i mQt nhom thuÔ'ng trt!c. Chung tôi co thê nêu
lên mQt vài vi dt,l di€n hinh.

Nam 1997, MVA h<;1p tac v6'i Maunsel tht!c hi~n nghiên cûu sâu dâu tiên
vê h~ th6ng giao thông rua TP.HÔ Chi Minh, dÔng thÔ'i tiê'n hành c<le ho~t

dQng dào t~~ và chuyên giao công ngh~. Trong qua trlnh nghiên cûu, nhom
Vi~t Nam g6m cac thành viên den tù nhiêu ngành khac nhau (giao thông công
chinh, canh sat giao thông TP.HÔ Chi Minh, Vi~n Chien lU<;1c Phât triên giao
thông thuQc BQ Giao thông V~n tai) da làm vi~c cùng v6'i cac nhom tu van
nu6'c ngoài. Hdn nùa, mQt lo~t cac chuyén nghiên cûu hÇ>c ~p t~i nhiêu thành
ph6 châu Adà du<;1c t6 chûc. Nhùng chuyen di này giup nhom Vi~t Nam thay
ro cach thûc mà cac thành ph6 châu Akhac dUdng dâu v6'i van dê giao thông
và dt! tinh tnt6'c ~u qua rua cac quyêt dinh d6i v6'i TP.HÔ Chi Minh.

Cac chuyên gia cua MVA (do công ty m~ ctÏ den) da tÔ chûc nhiêu
hQi thao v6'i nhOm Vi~t Nam. MQt s6 can bl? do Sd Giao thông Công chinh
It!a ch9n cûng da dU<;1c MVA và TRL (Transport Research Laboratory - Phông
nghiên cûu giao thông) dào t~o Cl Anh. Vi dt,l, hai ky thu~t viên cua SCl
Giao thông Công chinh da theo h9C mQt khoa dào t~o t~i truÔ'ng f)~i hQc
Southampton. Cu6i cùng, nhân viên cua Viçn Chiê'n lu<;1c Giao thông V~n

tai và SCl Giao thông Công chinh dU<;1c dào t~o cach stÏ dt,lng mô hinh ké

11 ARUP H&ng Kông là cd quan tu vâ'n và Ngân hàng thê' gié1i là nhà tài trçl.
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ho~ch Ma giao thông. Ngoài ra, nhân viên cùa TPWS chù yêu tiêp ty.c hl
b6i dliàng và 511 dy.ng thliang xuyên cac công cy. này. Tuy nhiên, nhùng
yêu kém vê t6 chûc và tài chinh cùa chinh quyên TP.H6 Chi Minh dân dên
vi~c 511 dy.ng không hi~u quà phân mêm và v~t tli ky thu~t do MVA cung
câp12. Vân dê tliang h! cüng xay ra d6i vâi nhùng phân mêm do chuyên
gia nliâc ngoài cài d~t dê quàn ly m~ng lliâi giao thông công cQng dl!a
trên thu tMp dù li~u theo thai gian thl!C tê.

cân dây, nh6m HOUTRANS13 t~i TP.HÔ Chi Minh gÔm cac chuyên gia
nliâc ngoài thuQc nhiêu quôc qch, hQ'p tac vâi công ty tu vân ~t Ban
ALMEC, da tiên hành ho~t dQng dào t~o và chuyên giao ky nang chuyên môn.

Công ty tll vdn ARUP cùa Anh (van phông H6ng Kông)

ARUP d6ng vai trà chù yê'u trong vi~c cai thi~n M th6ng giao thông hi~n

nay Ci TP.HÔ Chi Minh và Hà NQi trong khuôn kh6 dl! an "Cài thifn giao thông
dô thi Vift Nam" (2000-2004). Công ty thl!c hi~n nhiêu bi~n phâp kha hi~u qua
mà không cân chi phi cao: khai thông ph6 sa Ci cac qu~n trung tâm b~ng cach
chuyên nhiêu ph6 hai chiêu thành mQt chiêu. Bi~n phap này da câi thi~n dliÇl'C
tinh tr~ng giao thông, nhât là t~i nga tu Bay Hiên, mQt trong nhùng nga tu
quan trçmg nhât cùa TP.HÔ Chi Minh. Thành công này da khuyên khich Sd
Ciao thông Công chinh tiêp ty.c ap dy.ng bi~n phâp duàng mQt chiêu vâi cac
ph6 khac: Nguyên Kiêm và mqt phân dliàng XÔ Viêt NgM 'lmh14.

Trli6'c khi c6 sl! can thi~p cùa công ty ARUP, TP.HÔ Chi Minh chi c6
vài phô mQt chiêu. Ban dâu, thliang nhân dQc hai bên ph6 và ngliai 511 dy.ng
phliang ti~n giao thông ca nhân v6n luôn mu6n di dliàng ng~n nhât dà
phàn d6i m~nh më, nhling sau mQt thai gian, ngliài dân da châ'p nh~n cac
con dliàng mQt chiêu vi hiêu ràng dù di xa han mQt chut, nhling giao thông
thông suôt và an toàn han.

Cdi td và t{lO tinh nlmg dpng cho I1UJng lu'éli xe buyt t{li Hà Npi và
TP.H6 Chi Minh

Tù giùa nhùng nam 1990, cac cd quan tli vân qu6c tê da thl!c hi~n

nhiêu nghiên cûu và dlia ra nhùng kiên ngh! dê phy.c h6i M th6ng giao

12 Trao d6i vôi Vü Kiên Thiêt và Lê Qua.
13 HeM Urban Transport Master Plan and Feasibility Study (HOUTRANS - Nghiên cûu Kê

ho~ch tOng tM và tinh kha thi cùa giao thông dô thi TP.HÔ Chf Minh). Nh6m nghiên
cûu do chuyên gia cùa ]ICA di~u hành, thu<;'Jc TOSI South (Vi~n Chiên hiÇ/c phât tri~n

giao thÔng mi~n Nam). Công ty tu vâ'n NMt Ban ALMEC dà ho~t d<;'Jng t~i châu Atù
nhi~u m'lm nay chiu trâch nhi~m toàn b<;'J.

14 Trao dOi vôi Vü Kiên Thiêt.



thông công cQng tai Hà NQi và TP.HÔ Chi Minh. H~ thô'ng này da bt
xuô'ng câp trong nhùng nam tntâc 86i mâi.

Ti:\i Hà NQi, cac biên phap chinh duo'c ap dung là tao cac tuyê'n duàng
thi diê'm, tao duàng dành riêng cho xe buyt, dua ra bang gia da duqc
nghiên cûu ky và gia vé thang hap dân, nâng cao chat luqng pht,lc Vt,l. Ti:\i
TP.HÔ Chi Minh, chinh sach tuo'ng tl! ding duqc ap dt,lng mUQn ho'n mQt
chut và ding mang lai nhùng kê't qua dang khich l~.

eông ty SEA1ALY (Phâp) và ALMEe (Nh(lt Ban)

SEMALY là công ty tu vâ'n nuâc ngoài dâu tiên dê xuat sÛ' dt,lng
duàng hành lang dành riêng ti:\i Vi~t Nam: duàng hành lang dành riêng
cho xe buyt, sau d6 cho tàu di~n trên di:\i 1(\ Trân Hung 8i:\0. Lanh di:\o
ngành giao thông dô th! TP.HÔ Chi Minh d6ng yvâi kiê'n nght này nhung
khoàn tiên dâu tu cân thiê't vuqt qua kha nang tài chinh cua thành phô'
luc do, nên UBND không chap nh~n. Gân dây nhat, công ty ALMEC li:\i
dua ra kiê'n nght này trong khuôn kh6 dl! an thÛ' nghi~m cac chînh sach
(Policy Test Project) tù thang 8/2003 dê'n thang 10/2003. Du an này là môt
phân cua dinh huâng quy hoach giao thông ti:\i TP.HÔ Chi Minh
(HüUTRANS) nam 2004 và së duqc chinh quyên Vi~t Nam tiê'p tt,lc thuc
hi~n. HüUTRANS huâng dê'n nhiêu mt,lc tiêu. Thû nhat, xac dtnh mQt
chiê'n luqc dài han dê' nguài dân trong vùng dô thi di li:\i thuân ti~n nhat
thông qua vi~c xây dung kê' hOi:\ch t6ng thê' dê'n nam 2010 và 2020; tiép
d6, xac djnh kê' hOi:\ch hành dQng cho nam 2005 trên co' s6 djnh huâng quy
hOi:\ch và thuc hiên nghiên cûu vê kha thi dô'i cua cac dl! an uu tiên.

Hinh 6: Làn du'Ô'ng xe buyt t<;1i TP.HÔ Chî Minh và Hà NQi

Ngu6n: Bdn tin sô' 3 cua HOUTRANS, và Vi?t Nam News
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Trong giai do~n thU' nghi~m, cac nhà chûc trach Vi~t Nam da thl!c hi~n

nhiêu bi~n pMp quan ly giao thông trên d~i lQ Trân Hu'ng D~o dê dua vào
sU' dl:mg hi~u qua nhâ't tuyê'n giao thông s6 l, d6 là dm dÔ xe duâi long
duÔ'ng, bUQc nguÔ'i di xe d~p pMi re trai hai lân, danh dâ'u diêm trung tâm
(center point marking) và quy ho~ch duÔ'ng uu tiên dành cho xe buYtl5. Sau
khi thU' nghi~m cac bi~n pMp này, cUQC diêu tra cua ALMEC cho thâ'y da
s6 nguÔ'i dân s6ng dqc d~i lQ dÔng tinh. Song song vâi cac bi~n pMp quan
ly giao thông, nhiêu xe buyt mâi vâi sûc chûa lân (80 chÔ) c6 diêu Ma nhi~t

dQ da thay thê' xe buyt dang sU' d\lng. Cac chi s6 khac cùng duqc cai thi~n,

nhâ't là thÔ'i gian ho~t dQng cua xe buyt dài hdn, tù 4h30 dê'n 21h30. NgttÔ'i
sU' d\lng xe buyt thâ'y djch V\l và châ't luqng giao thông b~ng xe buyt duqc
di thi~n rD r~t. Hdn 70% hành khach duqc Mi danh gia cao thÔ'i gian ph\lc
V\l, tinh dung giÔ', ti~n nghi trên xe và vâ'n dê an toàn giao thông. Tù khi
thl!c hi~n dl! an, trung blnh s6 nguÔ'i sU' d\lng xe buyt hàng ngày tang
nhanh, tù 8.300 nguÔ'i vào tMng 7/2003 (trltâc khi thl!c hi~n dl! an) lên tâi
15.700 nguÔ'i vào tMng 10/200316.

Trong cac bi~n pMp rua Dorsch Consult, c6 thê nêu "Dl! an pMt triên
giao thông dô thj Hà NQi" (Hanoi Urban Transport Development Project) do
UBND thành ph6 Hà NQi khO'i xuâng. MQt trong nhùng yê'u t6 quan trqng
cua dl! an trj gia 125 tri~u dôla này (phân lân do Ngân hàng Thê' giâi tài
trq) là dua vào sU' dl,mg cac tuyê'n duÔ'ng dành riêng cho xe buYtl7. Gân
dây, lanh d~o thành ph6 Hà NQi da mO' mQt làn duÔ'ng dành riêng cho xe
buyt dài 4,2 km tù Nga Tu 50' dê'n Hà Dông, vâi 10 tuyê'n xe sU' d\lng toàn
bQ ho~c mQt phân làn duÔ'ng dành riêng.

l1JJ.n chi sU' dl,mg phlldng tiçn giao thông ca nhân
Khi xem xét h~ th6ng giao thông, nhiêu nhà tu vâ'n cho r~ng luqng

ôtô, xe may tang nhanh hdn mûc cai thi~n h~ th6ng giao thông và r~ng

diêu này c6 thê kéo theo cac chi phi xa hQi và tu nhân ngày càng cao khiê'n
cho vi~c chuyên sang phUdng ti~n giao thông công cQng con chua hoàn
thi~n ngày càng trO' nên kh6 khan.

Tù 1995 dê'n 1997, công ty tu vâ'n Nh~t Ban Yachiyo Engineering duqc
giao xây dl!ng kê' ho~ch djnh huâng cho giao thông dô thj Hà NQi, và
nghiên cûu tinh kM thi cua cac dl! an uu tiên. Công ty này da khuyê'n
nghj h~n chê' sU' d\lng ôtô riêng m~c dù mâi chi c6 6/1000 nguÔ'i dân c6

15 Phong vâ'n 5hizuo Iwata, giam d6c ALMEC, trên Elài truyên hinh TP.H6 Chi Minh,
ngày 12/9/2003.

16 Bân tin s6 3 cùa HüU5TRAN5.
17 Hanoi Urban Transport Project. Concept note for proposed GEF operation, 25 tr.,

www.gefweb.org.
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ôtô vào nam 1995. Trong khu ph6 c6 và khu ph6 Phap, mQt thiê't b~ ki€u
Area Licensing System (diê'm thu phi giao thông dô th~ kiê'u Singapore) du'Ç1C
dê ngh~ sU' d\:mg. Theo công ty tu' vâ'n này, cung nên hq.n chê' xây dt!ng
Ci:le khu dÔ xe d€ tranh t~c nghën éJ khu vt!c trung tâm.

Nam 1996, MVA là cd quan tu' vâ'n nu'<k ngoài dâu tiên tq.i TP.HÔ Chi
Minh dê c~p dê'n vâ'n dê hq.n chê' sU' d~ng xe may éJ mQt s6 khu vl!C trung
tâm thành ph6. M~c dù vào thài diê'm do, kiê'n ngh~ này không du'Ç1C
UBND thành ph6 danh gia cao, song vào thang 10/2002, UBND thành ph6
Mt dâu hq.n chê' lu'u thông xe may.

Trên tht!c tê', cac bi~n phap này thu'àng không du'Ç1c ap d~ng ngay sau
khi hoàn thành nghiên cûu. Khuyên cao cùa cac cd quan tu' vâ'n dôi khi
phâi mâ't mQt qua trinh "ngâm chiê't" kha lâu. Không d~ tht!c hi~n mQt
bi~n phap d6i v~i nhùng ngu'ài dân thành th~ luôn dôi quyên di lq.i dê
dàng hdn d€ kiê'm s6ng. M~c dù tinh trq.ng t~c du'àng và s6 v~ tai nq.n
giao thông tang nhanh, song cac bi~n phap hq.n chê' vân b~ nhiêu ngu'ài
dân phan d6i. SéJ hùu mqt chiê'c xe may - cho dê'n hic do luôn là bi€u
tu'Ç1ng cùa d!a V! và st! giàu co - tù nay là mqt phu'dng ti~n di chuy€n thu~n

ti~n. Ban dâu, chinh quyên không dam thl!C thi nhùng bi~n phap không
hÇ1p lông dân. Nhu'ng sau khi s6 1u'Ç1ng phu'dng ti~n co dqng cd tang vQt,
nhâ't là xe may vào nam 2002, Bq Ciao thông V~n tai, r6i cac SéJ Ciao thông
Công chinh cùa hai thành ph6 l~n phâi thông Mo cac bi~n phap hq.n chê'
trên Mo chi và tht!c thi cac bi~n phap này vào nam 2003.

Hç thfing giao thông công c9ng MO?

Trong 1Inh vt!c này, phu'dng phap tiê'p c~n cùa cac cd quan tu' vâ'n không
gi6ng nhau. Khi du'Ç1c yêu du xây dl!ng chiê'n 1u'Ç1c phat triê'n giao thông
du'àng s~t dô th! tq.i Hà NQi, Dorsch Consult (Wc, t~p doàn Egis) dê xuâ't
phat triê'n xe buyt v~n chuyê'n nhanh (Bus Rapid Transit), ho~c v~n tai công
cQng bâng xe buyt theo làn du'àng riêng, trong khi chinh quyên và ngu'ài dân
Vi~t Nam lq.i chi mu6n dùng tàu di~n ngâm trong tu'dng lai tq.i Hà NQi và
TP.HÔ Chi Minh. Theo công ty tu' vâ'n này, thay vi dâu tu' vào mQt tuyê'n
du'àng sat ngâm v~n chuyê'n du'Ç1c 108.500 hành khach mÔi ngày nhu'ng chi
phi khoàng 298 tri~u USD, ngu'ài ta c6 thê' dâu tu' cùng khoan tiên d6 d€ phat
triê'n 7 ho~c 8 tuyê'n xe buyt theo làn du'àng riêng phân b6 khap thành ph6.

Sau khi khuyê'n khich ngu'ài dân sU' d~ng xe buyt ngày càng nhiêu và
tht!c tê' cho thâ'y mq.ng lu'~i xe buyt tang nhanh, ngu'ài ta co thê' tin cMc
vào khà nang hoq.t dqng cùa h~ th6ng giao thông qui mô l~n bâng du'àng
sat (cân dâu tu' v6n l~n cho mQt M th6ng nhu' v~y).

Vi~c triê'n khai h~ th6ng giao thông du'àng s~ t công cQng nQi dô mà
không qua giai doq.n trung gian së dân Mn nguy Cd không dq.t du'Ç1c 1u'Ç1ng
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khach di thttàng xuyên cân thiê't và là mQt ganh n~ng tài chinh d6i vâi nhà
chûc trach Vi~t Nam và cac nhà dâu ttt tiêm nang. Tiên thu tù ban vé không
du tra cho khoan nq tài chinh lân do chi phi khai thâc và Mo dttàng h~ th6ng
dttàng s~t râ't t6n kém. Yachiyo khuyê'n nghi nên xây dtftlg mQt h~ th6ng tàu
di~n ngâm nhUng vâi diêu ki~n dv an pMi dûng vùng dttqc vê m~t kinh tê'
và tài chinh. Do do Yachiyo hqp tac vâi Dorsch Consult, công ty da tiê'n hành

, nghiên rou vê dttàng s~t dô thi cho Hà NQi. D6i vâi công ty Systra ding v~y,

tù cu6i nam 2004, công ty da tiê'n hành nghiên rou tinh kha thi mQt M th6ng
xe di~n èJ Hà NQi, tàu di~n ngâm khÔ 100 là mQt lva ch<;m dài h~n trong khi
tàu di~n nh~ vân là giai do~n dâu tiên trong v~n tai dô thi b~ng dttàng s~t.

Tuy nhiên co thê thâ'y r~ng cac chttang trinh phat triên giao thông qui
mô lân chtta du M thay dÔi thOi quen sO' d1;lng phttang ti~n giao thông ca
nhân cua ngttài dân, vi gia sO' d1;lng phttang ti~n ca nhân qua re và ngttài
sO' d1;lng dttàng không pMi tra chi phi xa hQi khi di chuyên.

T~i Hà NQi, cac bi~n phâp chinh dttqc ap d1;lng là t~o cac tuyê'n dttàng
thi diêm, t~o dttàng dành riêng cho xe buyt, dtta ra gia da dttqc nghiên cûu
kY và gia vé thâng hâ'p dân, nâng cao châ't lttqng ph1;lc V1;l. Sv hqp tac phân
câ'p giùa Vùng Île-de-France và VBND TP.Hà NQi da g6p phân quan trqng
vào vi~c dÔi mâi giao thông công cQng èJ thu dô. Vùng Île-de-France da nh4n
vâi VBND TP.Hà NQi và thu dô Bruxelles vi~c cai thi~n m~ng lttâi xe buyt,
thông qua vi~c kêu gqi Uy ban châu Âu d6ng tài trq cho ba tuyê'n dttèmg thi
diêm (dv an Asiatrans). C1;l thê trong dv an này, Vùng Île-de-France da huy
dQng cac chuyên gia cua RATP mQt m~t dê dÔi mâi và trang bi kY thu~t cho
mQt tr~m bao dttàng cua dQi xe buyt, m~t khâc M dào t~o lai xe và ngttài
diêu hành cac tuyê'n. Vùng Île-de-France ding dÔng tài trq M nghiên cûu và
quy ho~ch trung tâm liên v~n xe buyt dâu tiên cua Hà NQi èJ câu Giâ'y.

Tuy nhiên, do hiêu dttqc r~ng cân pMi tinh dê'n nhùng phttang thûc
v~n tai co kM nang v~n chuyên nhiêu han, Vùng Île-de-France da d6ng
vai trô dQng lvc trong vi~c khèJi xttâng dv an xe di~n Dông-Tây. Theo yêu
câu cua UBND TP.Hà NQi, nam 2001 Vùng Île-de-France da dê nghi
Transdev nghiên cûu tiên kha thi, sau do giao cho cd quan hqp tac cua t6
chûc này èJ Hà NQi, Vi~n Dào t~o chuyên ngành dô thi, thvc hi~n diêu tra
vê s6 ngttài di xe buyt và m~t di? giao thông. Dây là nhùng dù li~u tham
khao cho nghiên cûu tiên kM thi do Systra tiê'n hành nam 2004 dê ttâc tinh
lttqng hành khach di trên tuyê'n xe di~n dê'n nam 2010 và 2020.

Thành công cua tuyê'n xe buyt thi diêm theo sang kiê'n cua chuyên gia
tu vâ'n ngttài Dûc (xem supra) da nMn dttqc sv ung hi? cua VBND TP.Hà
NQi, sv hqp tac cua ban giam d6c Công ty xe di~n, và cua nhiêu dÔng
nghi~p. Sau thành công dâu tiên rua tuyê'n xe thi diêm, chuyên gia ttt vâ'n
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này da dtiqc yêu câu nâng cao chât ltiqng phl:1c Vl:1 cùa tuyên xe 22 do
Công ty xe buyt 10/10 khai thâc. Hi~n nay, ông dang hô trq và làm c6 vân
cho TRAMOC Hà NQi trong khuôn khÔ chtiO'ng trinh Asiatrans do Vùng
Île-de-France và UBND TP.Hà NQi khO'i xtiâng (xem supra).

M{3t chuyên gia tu vdn d{3c l~p nguèfi Wc ttJ.i Hà N{3i

Tù nam 1999 và trong nhiêu nam, mQt chuyên gia ngtièJi Dûc làm vi~c

trong nMm diêu hành18 cùa TPWS (SO' Ciao thông Công chinh) chuyên
trach vê giao thông công cQng, da dong vai tro chù ch6t và quyêt dinh
trong vi~c dÔi mâi m~ng ltiâi giao thông công c<lng Hà N<li.

Ngay khi mâi dên, ông da dê nght ba công ty phl;lC hÔi l~i v~n tai
công c<lng. Chi duy nhât Công ty xe di~n, vâi giam d6c con dt trè, da:
châp nh~n thâch thûc: m<lt kê ho~ch thi diêm da dtiqc tht!c hi~n trên tuyên
dtièJng 32, d~c bi~t thèJi gian ho~t dQng tang thêm. Cac công ty v~n tâi
khac cho râng kéo dài thèJi gian phl:1c Vl;l dên t~n 21h là mQt lang phi lân,
râng xe buyt thay vi chO' nguèJi se chi chO' gio, râng se không thê cang dang
dtiqc nhùng Mu qua vê tài chinh.

Chuyên gia này da tu vâ'n: "Tôi nghï ding không cdn thitt phài thift: hiçn cài
tô' tri~t dl Tôt hC1n htt nên Mt ddu bang vi~c sil d':lng tôt 50 xe san co. Thay vi dàu
tu mâi, nên tang tàn suât xe buYt". ÔOg da co nhùng sang kiên "â'n tuÇ1ng" khi
thll nghi~m tuyên dtièJng 32 chi vâi 12 xe buyt cu nhung dam Mo cû 10 phUt
co 1 chuyên và phl;lC Vl;l tù 5h dên 21h vâi giâ vé hâ'p dân. Trên tuyên xe fui
diêm này, mQt bên dÔ phl:1 da dtiqc thay thê bâng bên dô trtiâc mN trtièJng d~i

hçlC. Sinh viên hoan nghênh st! thay dÔi này bâng cach mua vé thâng 60%.
NgtièJi ta da ban dtiqc 4000 vé thang so vâi 500 vé trtiâc khi thay dÔi.

Tù cUQc tro chuy~n vâi mQt can bQ lanh d~o rua MOCPT trong khuôn
khÔ nghiên cûu này, chl1ng tôi trich ra do~n tiêu biêu sau dây: " 6ng da
truytn cho chung tôi mong muô'n khôi ph':lC l'fi giao thông công cc}ng. Chinh ông da
làm cho giao thông công cQng Mng xe buyt di dung hll6'ng. MQt minh ông da kêu
gQi sI! h6 trçr cùa cac tô' chûc phi chinh phù và cùa Chinh phù Dûc dl tô' chûc mçt
IO'ft hçi thào vt giao thông công cQng, nMm làm cho cac chuyên gia vt giao thông
và cac nhà qudn ly cùa thành phô' thâ'y dttqc sI! càn thiêt phài ph':lC Mi giao thông
công cQng bang xe buYt. 6ng cùng dong vai trà rât quan trçng trong vi~c xin dttqc
khoàn tài trçr 1 tri~u euro (tit 8(2.002 dtn 8(2.004) cùa Liên minh châu Au cho dl! an
"Nâng cao niing lift: giao thông công cQng dô thi cJ Hà NQi qua 3 tuytn xe buyt kiiu
mOu". Dây là dong g6p rô nhât mà ta co tM nMc dtn: châ't xam, kinh nghifm

18 Tûc là MOCPT Hà N('>i (Trung tâm quan 19 và ho~t d('>ng giao thông công c('>ng).
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chuyên môn và long nhiçt tinh mà ông dii mang din cho Hà NQi là vô gia. Chung
tôi quyit dinh mèfi ông titp t!;lC tllvân cho Hà NQi cho Mn khi Ut thuc dl! an này"19.

Ti€p thu khuy€n nghi cùa cac chuyên gia mlde ngoài trong cac chinh
sach giao thông dô thi

Qua cac cuqc trao dÔi và g~p go vâi nhùng ngu'ài lành d~o vê giao
thông dô tht Vi~t Nam, duàng nhu co m6i liên h~ trl!c tiêp giùa cac giai
phap vê giao thông cua hai thành ph6lân cua Vi~t Nam và nhùng khuyên
nght duQ'c tM hi~n trong cac Mo cao giam dtnh cua hai thành ph6 này.
Tuy nhiên, co tM khâng dtnh r~ng khi nghe nhùng bài pha t biê'u và dqc
cac bài phOng vân nhùng nguài ph~ trach giao thông trên Mo chi, co tM
thây cac chinh sach vê v~n tai dô tht dà tiêp thu y kiên cua cac nhà tu
vân nuâc ngoài mqt cach gian tiêp ho~c ngâm in. Vi~c khôi ph~c m~ng

luâi giao thông bâng xe buyt t~i Hà Nqi và TP.HÔ Chi Minh, nhùng hành
dqng nh~m kiê'm soat xe may tù dâu nhùng nam 2000 minh chûng m~nh

me cho nhùng dÔi thay trong thai dq cua nhùng nguài lành d~o Vi~t Nam
éJ câp qu6c gia ding nhu câp dta phudng trong vi~c xây dl!ng chinh sach
giao thông v6n duQ'C cac ho~t dqng liên tiêp cua cac cd quan tu vân thuc
dây tù nhiêu nam nay.

Trtiàng hQ'p giao thông công cqng t~i TP.HÔ Chi Minh là mqt minh
hqa r6 nét. Ban dâu, vi 1'1 do tài chinh, cac nhà ho~ch dtnh chinh sach
không thê' làm gi khac ngoài vi~c "dl! trù" nhùng khuyê'n nght. Sau do, vâi
v6n tài trQ' cua JICA, hq dà tan thành ap d~ng y tuéJng cua phia tu vân.

M~c dù cac nhà ho~ch dtnh chinh sach ch~c ch~n không co du thài gian
dê' dqc cac Mo cao giam dtnh, song lành d~o SéJ Giao thông Công chinh
(TPWS) cua hai thành ph6, c6 vân trong vi~c xây dl!ng chinh sach, l~i rât
quan tâm dê'n y kiê'n cua cac nhà tu vân. Do là truàng hQ'p cua giam d6c
dUdng nhi~m cua SéJ Giao thông Công chinh TP.HÔ Chi Minh. Vi d~, tù
thang 8 dê'n thang 11/2004, ông kiên quyê't dê nght ap d~ng cac bi~n phap
h~n chê'. Dê' thuyê't ph~c HDND thông qua nhùng bi~n phap "cach m~ng"

nhât nhu phi giao thông dô tht, ông dà nêu lên kê't lu~n cua cac chuyên gia
Nh~t Ban: "Chung ta không con không gian dl di l(Ji aTP.HJ Chi Minh nê'u sô'
ItlJ:fng xe may vtlJ:ft qua con sô' 2,5 triçu và sô' ItlJ:fng ôtô liên tJ!,c tang"20. Tuy
nhiên, nh~m h~n chê vi~c ap d~ng nhùng bi~n phap không hQ'p làng dân,
ông giam d6c TPWS dê nght tiên hành tham dà y kiê'n cua 10.000 ngu'ài
nhu mqt diêu ki~n cân thiêt.

19 Theo bao Tudi trè chù nhQt, 8/12/2002.
2lJ Bao Tuô'i trè: "Khi nào së h~n cM' xe may?", 5/8/2004.
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Trên thve tê, không chi c6 BQ Ciao thông V~n tai và cac van phàng
nghiên cûu tn!c thuQc nhu Vi~n Chiên luqc và Phat triên Ciao thông miên
Bilc (TDSI North), Vi~n Chiên luqc và Phat triên Ciao thông miên Nam
(TDSI South), mà da sef lanh d~o cac phàng ky thu~t cua HDND éJ hai
thành phef dêu phat biêu trên bao chi r~ng hQ dÔng tinh v6'i vi~c h~n chê
xe may và ôtô riêng. Tât ca dêu cho r~ng së không công b~ng khi chi h~n
chê xe may và dê ôtô riêng tiêp h.).c luu thông. Tuy nhiên, HDND cua ca
hai thành phef, nhât là TP.H6 Chi Minh21, không châp thu~n cac bi~n phap
h~n chê này d6i v6'i xe may. Theo hQ, xe may là mQt phudng ti~n di
chuyên cân thiêt cua da s6 nguài dân dê kiêm s6ng. Liên quan dên vi~c

h~n chê ôtô, HDND pMi tuân theo chi thi cua Chinh phu. Nhttng quan
diêm cua Chinh phu vê vân dê này nhu thê nào?

Trang bài phat biêu khanh thành mQt nhà may san xuât ôtô nam 2003,
Phô thu tu6'ng coi vi~c dât nu6'c gân 100 tri~u dân không c6 ngành công
nghi~p ôtô là diêu không thê châp nh~n duqc: "Viçc phdt triln ngành công
nghiçp này se cho phép phdt triln ngành C(J khî'22. Tuy nhiên, vào cuefi nam
2002, chinh vi Ph6 thu tu6'ng này da tuyên b6 ap dl:mg mQt sef bi~n phap,
trang d6 c6 h~n chê xe may, dê dUdng dâu v6'i tinh tr~ng ùn tilc và tai
n~n giao thông gia tango

T6m l<:,i, rB ràng là cac chuyên gia nu6'c ngoài da tham gia, ft nhât mQt
phân, vào vi~c xây dvng cac chinh sach giao thông dô thi. Nhttng dang
tiêc là chua c6 quan diêm th6ng nhât vê h~ th6ng giao thông dô thi éJ ca
hai thành ph6 16'n.

Cac chuyên gia qu6c tê và Vi~t Nam luôn n6i dên nhùng bi~n phap
nh~m h<:,n chê vi~c sà dl,mg thai qua phudng ti~n ca nhân, kê ca bi~n phap
vê thuê. Tru6'c tinh tr<:,ng kh6 khan cua giao thông dô thi éJ cac thành ph6
16'n cua Vi~t Nam, cac nhà ho<:,ch dinh chinh sach da c6 pMn ûng. Tuy
nhiên, pMn ûng cua hQ chua làm nên sv biên dÔi tich cvc cho toàn M
thefng. Da s6 lanh d<:,o ngành giao thông dô thi dêu thây cân h<:,n chê sà
d1.).ng phudng ti~n giao thông ca nhân. Tuy nhiên nhùng nguài c6 quyên
quyêt dinh l<:,i không dam ap d1.).ng nhùng bi~n phap không hqp làng dân.
Ngoài ra, hQ càn phân vân giùa phat triên giao thông công cqng và phat
triên ngành công nghi~p xe may và ôtô. Nhu v~y, cân c6 mQt chinh sach
giao thông sang su6t và kiên quyêt dê thay dÔi thai dQ cua nguài dân, ft
nhât là theo hu6'ng c6 lqi cho phudng thûc giao thông công cQng.

21 Trang ky hQP thû 11 ngày 21/6/2004, HDND dà bac bo m~t d~ nghi cua SéI Giao thông
Công chlnh, theo d6 nâm 2005 TP.HÔ Chi Minh chi dttqc c6 2,6 tri~u xe may và 145.000
xe ôtô rièng.

22 Theo Vietnam Economie Times (Thè1i bao Kinh tê' Vi~t Nam), 20/6/2003.
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Triên vçmg cua mqt h~ th6ng giao thông dô thi Mn vùng t<;li TP.HÔ Chi
Minh, Hà Nqi và cac thành ph6 lân khac cua Vi~t Nam phl,l thuqc vào
nhùng dinh hu'âng ra ràng và thai dq kiên quyé't cua Chinh phu di.ng nhu'
cua chinh quyên cac thành ph6.

Ké't lu~n

Ra ràng là (j Vi~t Nam, lu~n dê vê vi~c cac nhà tu' vân nu'âc ngoài
chuyên giao "mô hlnh" là không xac dang.

M~c dù du'qc dia phu'dng danh gia cao, song vai trô cua cd quan tu'
vân nu'âc ngoài vàn côn h<;ln ché'. Mqt m~t, cd quan tu' vân là do nhà tài
trq ap d~t quyé't dinh, vi v~y dôi khi sl! hi~n di~n cua hQ chi là diêu "pMi
chiu dl!ng" chû không pMi là mong mu6n th~t sl! cua dia phu'dng. M~t
khac, theo quan diêm cua Vi~t Nam, vai trô cua cd quan tu' vân là kié'n
nghi nhùng ll!a chQn "ra ràng" và co lu~n chûng chû không pMi là du'a
ra giài phap hi~u qua: do kho khan trong vi~c thu th~p s6 li~u, khac bi~t

vê thài gian giùa cd quan tu' vân và h~ th6ng quyé't sach công, nên khà
nang thât vQng cua cac cd quan tu' vân nu'âc ngoài là co th~t, nhât là
nhùng công ty ban dâu nghI r~ng sè thl!C hi~n mQt dl! an riêng.

Nhùng mong dqi cua phia Vi~t Nam và cua cac cd quan tu' vân nu'âc
ngoài không pMi luc nào cüng trùng khâp. Chinh vi thé', dn co nên tang
vùng châc dê co thê dûng vùng trên mQt thi tru'àng du'qc coi là nang dqng
nhttng luôn dôi Mi pMi co nang ll!c, thài gian và sl! kiên nhàn. Né'u cac
nhà tu' vân qu6c té' do chu'a tim hiêu ky vê Vi~t Nam nên không tranh kMi
thât vQng và hành dqng sai, thi phia Vi~t Nam ra ràng cüng chu'a hiêu ra
nhùng diêm hqp 19 trong linh vl!C tu' vân thié't ké' và thié'u sl! tich luy th~ t
sl! du'qc chia sé tù ké't qua cua nhiêu chuyé'n khao sat t<;li chÔ.

Do nhùng thach thûc to 100 cua qua trlnh dô thi h6a t<;li Vi~t Nam, nhu
câu vê chuyên gia và nhùng thé' mq.nh cua dât nu'âc, vân dê tu' vân thié't ké'
- cüng nhu' nhùng thâc mâc vê van hoa phat sinh tù vân dê này - c~n trà'
thành nqi dung cua nhùng sang kié'n tao bq.o hdn cua cac d6i tac dq.i di~n

cho Nhà nu'âc tham gia hqp tac trong linh vl!c dào tq.o, hÔ trq Hch 1üy kinh
nghi~m và hô trq vê m~t thê ché' cho vi~c dam nh~n vai trô chu dâu tu'.

Nhttng ngoài phq.m vi Vi~t Nam, chung ta c6 thê rut ra nhùng lài
khuyên nào, (j mûc dq khai quat hdn, vê lqi ich cua phu'dng phap tié'p c~n

da phat triên à' Vi~t Nam cho cac qu6c gia khac?

Trong khuôn kh6 Chu'dng trlnh nghiên cûu dô thi vi sl! phat triên
(PRUD), nhom chung tôi cüng da tié'n hành mQt nghiên cûu, tuy không
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sâu, vê Campuchia. Vi~t Nam và Campuchia hi~n dang â cac giai do~n

khac nhau trong m6i quan h~ vâi giâi tu' vân thiê't kê' nu'âc ngoài trong cac
dt! an dô th!. Vi~t Nam du'a ra nhùng yêu câu cao và tht!c st! tlm kiê'm
nhùng con du'àng chuyên giao k:9 nang chuyên môn và nâng cao trinh dQ
cua ngành k:9 thu~t trong nu'âc; bu'âc tiê'Il không hê dctn gian nhu'ng con
du'àng dà du'<;1c v~ch ra. Campuchia con phl,l thuQc rat nhiêu, do gân nhu'
hoàn toàn dt!a vào kh6i lu'<;1ng và thê thûc vi~n tr<;1. Cac t6 chûc phi chinh
phu dong vai tro quan tr9ng trong hÔ tr<;1 qu6c tè' dê xây dt!ng l~i

Campuchia dâu nhùng nam 1990; và hi~n nay nhiêu t6 chûc co m~t trong
linh vt!c giam djnh dô th! tMng qua cac dt! an u'u tiên xà hQi. Tuy nhiên,
tu khoang 10 nam nay, s6 lu'<;1ng van phàng nghiên cûu ngày càng nhiêu.
Trong giai do~n 1990-2004, chuyên gia Nh~t Ban và Phap nhiêu, tu'ctng ûng
vâi mûc vi~n tr<;1 song phu'ctng rat cao cua Tokyo và Paris so vâi nhùng
qu6c gia khac. Ngành giam djnh cua Campuchia du'âi hmh thûc van
phàng nghiên cûu cùng chi mâi pMi thai, và hoàn toàn chu'a co ngành tu'
van thiê't kè' trong nu'âc vâi cd cau nhu' â Vi~t Nam, Thai Lan hay
Philippin, cùng kMng co mQt cd quan tu' van nào ... Dê dap ûng nhu câu
liên kè't vâi mQt d6i tac d!a phu'dng, cac nhom tu' van Mn h<;1p, nu'âc
ngoài/trong nu'âc dà du'<;1c hlnh thành trên nhùng cd sâ rât mêm déo. Cac
t6 h<;1p này thu'àng liên kè't mQt ho~c hai chuyên gia Campuchia co nang
lvc, và mQt ho~c nhiêu chuyên viên du'<;1c giao nhi~m Vl,l diêu tra. Vai tro
cua d6i tac d!a phu'ctng co tM chl giâi h,;m â vi~c t~o diêu ki~n quan M
vâi cac cd quan công quyên và v~n dQng hành lang (lobbying).

Tu nam 1993, l!ch sU' ngành giam djnh dô th! Campuchia bât dâu bu'âc
vào giai dO<;ln thû hai, thài k5' phl,lc hu'ng, sau khi cac cd quan tu' vân nu'âc
ngoài co m~t â khâp ndi. St! xuât hi~n cua giai do~n thû ba, trong 5 ho~c 10
nam tâi vâi st! h1nh thành mQt linh vt!c tu' van thiè't kè' tht!c st! song co tM
se vân ch!u anh hu'âng vê chuyên môn cua nu'âc ngoài. Tuy nhiên, ca hal
tru'àng h<;1p dêu sU' dl,lng nhùng phu'ctng thûc tiè'p c~n vê tu' vân thiè't kè'
gi6ng nhau. Chung mâ ra mQt linh vt!c quan sat và phân tich cho cac nu'âc
khac và cac linh vt!c khac (nang lu'<;1ng, h<;l tâng cang và sân bay, quy ho~ch).

à Campuchia cùng nhu' â Lào, nhùng diêu tra cd ban, it ra èùng dây du
nhu' nhùng diêu tra mà nhom chung tôi dà tht!c hi~n t<;li Vi~t Nam, co thê se
du'<;1c tiè'n hành. Trong tâm nhm khu vt!c và trên cd sâ kinh nghi~m cua PRUD,
mQt dê xuat cho ba nu'âc co thê dt!a vào m~ng lu'âi nghiên cûu do chu'ctng
trlnh thành l~p và dt!a trên st! h<;1p tac tich ct!c cua cac t6 chûc vi~n tr<;1 phat
triên. Trung Qu6c rat h<;1p vâi kiêu sU' dl,lng này, ft nhat là t~i cac thành ph6
chinh, m~c dù Trung Qu6c dang â giai do~n khac cua qua trlnh phat triên
ngành k:9 thu~t công trlnh. Cùng nhu' cac nu'âc khac it du'<;1c C,le chu'ctng trlnh
nghiên cûu cua Phap quan tâm: Philippin, Indônêxia, Thâi Lan và Malaixia.



270 Dô TIf! l1!T NA!rI TRONG Tf/àf KY QuA IX)

Trang toàn lx? khu vvc cMu AThai Binh Ou'ang, di?ng thai dô thi d~u
kha gi6ng nhau, nMt là trong cac dv an cd séJ lü;t tAng và môi tntèmg (Baye,
1997): ngoài nhùng d~c tntng qu6c gia không thê tranh khôi, vi~c phân Hch
lïnh vvc hi vâ:n thi~t k~ mang Mn l<;1i ich cho cac chi~n hi<;1c hÇ1p tic c6 thê
dva trên mi?t phuang phâp ti~p c~n c6 khà nang ap d1,mg éJ mÔi nuâc. 86i vâi
cac khu vvc khac, bao g6m Nam A, cMu Phi, châu My Latinh, Trung Dông
và Trung A: dn râ:t th~n tr9ng khi ap d1,mg nhùng k~t lu~n rut ra éJ dây cho
nhùng vùng van Ma râ:t khâc nhau, ndi cac cd ch~ hÔ tr<;1 c6 thê gi6ng nhau.
Tuy nhiên, ft khà nang vâ:n dê hi vâ:n thi~t k~ éJ cac qu6c gia d6 tô ra kém xac
dang d6i vâi nghiên cûu và hÇ1p tac dô th! han so vâi éJ 8ông Nam A.
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Nghiên cüu vê dô th!:
cach tiêp c~n da d~ng

Jean-Michel Cusset

Franck Castiglioni

Patrick Cubry

Nguyèn Thi Thiéng

Phqm Thuy HliJ1ng

Nghiên cûu cùa Phap vê dô tht Vi~t Nam duqc tié'n hành tù kM lâu,
nhttng bi chia nho trong nhiêu tÔ chûc và co quan khié'n nguài ta kh6 c6
cai nhin tÔng tM vê nhùng dê tài và vân dê duqc nghiên cûu. Dây cùng
là tinh tr<;lng cùa ngành nghiên cûu Cf Vi~t Nam vâi cac co quan bi ngan
cach và thié'u t~m nhin qu6c tê'. à Phap cùng nhu Cf Vi~t Nam, tht!c ra c6
rât nhiêu co quan nghiên cûu vê dô tht: cac co quan trt!c thuQc trung uo'ng
hay dta phuo'ng, thuQc cac trttàng d<;li hQc, cac bQ, co quan qu6c té', tÔ chûc
phi chinh phù...

Chuo'ng trinh PRUD dà mCf d~u cha nhùng nghiên cûu chuyên bi~t ké't
hqp cac nh6m chuyên gia PMp và Vi~t Nam, Cf miên BAc cùng nhu Cf miên
Nam, thuQc nhiêu co quan khac nhau. Cu6n sach này chi phàn anh mQt
phân ké't qua d<;lt duqc.

Dây cùng là co hQi cha thây, chung ta c6 thê tié'n hành song song cac
nghiên cûu c6 chù dê gân gi6ng nhau nhung theo nhùng cach d~t vân dê
khac nhau. Dây cùng c6 thê là co hQi dê sa sanh và tÔng hqp cac két qua
nghiên cûu.
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cMc cMn nên cai tiê'n cach ph6 biê'n thông tin vê cac nghiên cûu vê
dô thi dà và dang tiê'n hành ho~c dang là dt! an co liên quan dê'n Vi~t

Nam, và rQng hem là Dông Nam A. Hi~n nay, thông tin này côn qua phân
tan1. Cac trung tâm nghiên cûu co thê phoi hÇ1p vâi nhau dê ra mQt ban
tin dpù1 ky, cung câp nhùng bài và công trinh nghiên cûu dà tht!c hi~n

trong linh vt!c này. Vi~n Dào té;lo chuyên ngành dô thi Hà NQi (IMV) và
Trung tâm Nghiên cûu và Th! Mo vê Dô thi TP.HÔ Chi Minh (PAODI) là
lt!c hiÇ1ng chinh.

(j dây, chung tôi không t6ng hÇ1p cac vân dê dtiÇ1c trinh bày trong
cuon sach này, bdi tinh không dÔng nhât dà phan anh st! da dé;lng cua cac
chu d~ dtiÇ1C dê c~p. Trtiâc tiên, chung tôi chi muon nh~c lé;li mQt vài khia
Cé;1nh dtiÇ1C trinh bày trong cac dt! an cua PRUO và bàn dê'n mQt vài d~c

trting chinh cua nhùng biê'n d6i dô thi d Vi~t Nam trong thài ky qua dl)
sau khi dQC cac công trinh do cac nhom nghiên cûu tht!c hi~n. Sau do,
chung tôi se gÇ1i y nhùng dpù1 htiâng nghiên cûu sau này theo htiông ho~c

di nghiên cûu sâu cac chu dê hi~n nay, ho~c nghiên cûu cac chu dê ho~c

vân dê môi trên cd sd von kiên thûc tich lüy dtiÇ1C qua cac dt! an nghiên
cûu trong khuôn kh6 PRUO.

Cac nghiên cuu da th\fc hi~n và phân tich ngang

Mcjt vài kit quà

Trong khuôn kh6 chtiemg trinh PRUO, cac chuyên gia Vi~t Nam và
Phap dà cùng cQng tac nghiên cûu nhiêu chu dê khac nhau liên quan dên
nhùng vân dê dang quan tâm nhât d dô thi và dên vi~c Hm hiêu nhùng
thay d6i dang diên ra: vai trô cua cac nhà tu vân quoc tê doi vôi cd sd hé;l
tâng dô thi, vai trô cua xà hQi công dân trong quan 1'1 môi trtiàng dô th!,
st! phat triên cua di cti nQi bQ dô thi, cac thành pMn tham gia vào qua dQ
dô thi, st! phat triên cua dtiàng sa trong qua trinh s~p xêp lé;li dô thi, quan
1'1 ntiôc, vi~n trÇ1 phat triên (OOA), vi~c tai dpù1 cti ngttài dân d nhùng
khu nhà té;lm... Ngoài ra côn rât nhiêu chu dê khac.

Nhùng nghiên cûu này chu yêu t~p trung vào hai thành pholôn nhât
cua Vi~t Nam: Hà NQi và TP.HÔ Chi Minh. MQt so nghiên cûu dtiÇ1C tht!c
hi~n dtiâi hinh thûc phân tich so sanh giùa hai thành pho (trtiàng hÇ1p
nghiên cûu vê di dân nQi bQ dô thn, ho~c vôi cac ntiôc lang giêng (trtiàng
hÇ1p nghiên cûu vê cac cd quan tu vân quoc tê' và moi quan h~ vôi tinh

1 Vi dl,l' Thil cùa IPRAUS, Thil cùa AFRASE cung câ'p thông tin theo hltâng này.
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hinh tÔng thê cua miâc sd t~i vê h~ tAng dô th!), ho~c vâi mQt qu6c gia
d xa ho'n (tniàng hqp nghiên cûu st! pMt triên trong công hic quan ly
miâc), ho~c vâi cac phu'o'ng thûc can thi~p (tru'àng hqp nghiên cûu vê tai
djnh cu'). Phu'ang pMp du'qc sù d\,mg trong cac công trinh này dt!a vào
phân tich nhùng dù li~u da c6 và nhù~g cUQc diêu tra djnh tinh và djnh
lu'qng.

Ngoài ra, mQt cach tiêp c~n vê m~t l!ch sù giup làm nÔi b~t qua trinh
tiên triên cua cac d6i tac tham gia qua trinh biên dÔi thành ph6 và lôgich
cua hQ.

St! pMt triên cua du'àng sa Hà NQi du'qc quan sat qua tùng thài ky
l!ch sù cho thây ganh n~ng cua qua khû và m6i quan tâm dê Mo t6n và
tôn t~o nhùng di tich rua qua khû.

Trong nhùng nam qua, di cu' nQi bQ dô th! d TP.H6 Chi Minh và
Hà NQi tang m~nh. Cac dong di cu' thu'àng hu'âng tâi cac qu~n ngo~i

Ô, nai c6 diêu ki~n sÔng tÔt han. Tuy nhiên, cùng vâi "không gian
sÔng" rQng rai ho'n, ngu'ài dân pMi dÔi m~ t vâi vân dê ngà y càng lân
vê phu'ang ti~n v~n tai dô thi do thiêu phu'o'ng ti~n giao thông công
cQng - m~c dù gAn dây da c6 nhiêu cai thi~n - và thiêu ca sd h~ tAng
d vùng ngo~i ô.

Vi~c tai djnh cu' cua ngu'ài dân trong cac vùng t~m cho thây nhùng
vân dê d~c thù. Dê tai djnh cu' c6 hi~u qua và "bên vùng", cAn tinh dên
nhùng phu'o'ng di~n nhu', diêu ki~n nhà d, du'àng xa, an ninh và kha nang
tài chinh cua nhùng ngu'ài tai djnh cu' tu'o'ng lai. MQt trong nhùng diêu
ki~n cAn dê tai djnh cu' thành công là pMi c6 st! hÔ trq vê xa hQi và tài
chinh cho nhùng hQ di dài, không chi tru'âc khi tai djnh cu' mà con trong
su6t thài ky qua dQ sau tai djnh cu'. Cac chinh sach du'qc triên khai d~t

ra vân dê quyên lqi cua mQt s6l6'n ngu'ài dân không c6 hQ khâu thu'àng
tru, ding không c6 quyên sù dl-;mg dât. Do d6, kê ho~ch tai djnh cu' cân
du'qc tht!c hi~n trong cac diêu ki~n hành chinh và thê chê linh ho~t ho'n.
Ngoài ra, tai djnh cu' coh vâp pMi vân dê dât dai, d~c bi~t là gia dât cao
trong khuôn khÔ cac ho~t dQng mang tinh xa hQi.

MQt chu dê khac du'qc dê c~p dên là quan ly nu'âc. Cac tac gia di tâi
kêt lu~n quan trQng: t~i hâu hêt cac thành ph6 cua Vi~t Nam, kê ca Hà
NQi, dân nghèo vân chu'a du'qc dùng nu'âc s~ch. Diêu ki~n tiên quyêt dê
quàn ly hi~u qua ho'n là d('>i ngù can b('> và ky thu~t viên cân c6 du trinh
d('> nâng lt!c và kinh nghi~m.

Ngoài ra, cac vân dê môi tru'àng doi hai st! tham gia cua nhiêu tÔ
chûc: HQi Phl.,l nù, H('>i Ngu'ài cao tuÔi, Doàn Thanh niên. Tuy nhiên,
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nhùng nguài tham gia hO<;lt dông chua hê du<;1c qua môt lâp dào t<;lO
chuyên môn nào. Vi v~y, rât kho phat triên kha nâng t6' chûc và quan ly
hành chinh tt! chu ho'n; l<;1i nhu~n tài chinh không co ho~c rât h<;ln chê'.

Bài phân tich vê cac dl! an hô tr<;1 phat triên (GOA) cüng cho thây rô
sl! cÔng kênh cua h~ th6ng hành chinh.

Cu6i cùng, cac cd quan tu vân qu6c tê' cua nhiêu qu6c gia khac nhau,
nhu NMt Ban, Phap, tham gia vào nhiêu dl! an dô th! liên quan dê'n cd séJ
h<;l tâng. Vi~c chuyên giao ky nâng chuyên môn và dâ'y m<;lnh nâng ll!c
toàn di~n cua Vi~t Nam cüng dU<;1c nghiên cûu. Song m~c dù lïnh vl!c này
hO<;lt dÔng tich cl!c, nhung vi~c chuyên giao vân côn rât h<;ln chê'.

Cac phân tich ngang

Hai vân dê quan trç>ng, b6' sung cho nhau dU<;1c nêu ra trong cac
nghiên cûu này:

- Vi sao, éJ Vi~t Nam, di san qua khû cua cac thành ph6 hiê'm khi dU<;1c
công nh~n? Trang nhùng nâm tâi, vâi t6c dÔ tâng trtiéJng m<;lnh và
tt! do Ma kinh tê', chung ta phài làm gi dê không pM s<;lch qua khû?
Diêu này dân tâi vân dê thû haÏ.

- Li~u chung ta co thê noi dê'n môt "mô hinh" thành ph6 châu Â kiêu
Vi~t Nam không? Khac vâi nhùng gi ta quan sat dU<;1c éJ Trung Qu6c,
co vè nhu "qua dô dô thf' éJ Vi~t Nam diên ra chua tri~t dê và kém
dôt ngÔt. Trong lïnh vl!c quy hO<;lch và xây dl!ng dô th!, ta co thê
dua ra môt vài ly do: kha nâng dÔng hoa nhùng mô hinh tù bên
ngoài, mong mu6n Hm kiê'm môt con duàng thû ba giùa nên kinh
tê' chi huy và nên kinh tê' tt! do, trong quy hO<;lch dô th! co tinh dê'n
di san kiê'n truc.

Hu'6'ng nghiên cûu

Trang lïnh vl!c dô th! éJ Vi~t Nam, co thê tiê'n hành nhiêu huâng
nghiên cûu éJ nhiêu mûc dÔ, vï mô và vi mô. Nhu v~y, ta co thê chu y
nghiên cûu nhùng chu dê sau:

- Phân tich so sanh buâc qua dô huâng tâi nên kinh tê' th! trtiàng cua
cac thành ph6 xâ Mi chu nghïa châu Â: vi dl;! cua Trung Qu6c và
Vi~t Nam.

- Nghiên cûu so sanh giùa Hà Nôi và TP.HÔ Chi Minh. Cho tâi nay,
ta mâi chi phân Hch so sanh tù nhùng nghiên cûu dâ thl!c hi~n t<;li
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m(>t trong hai thành ph6, nhttng chtta co cach d~t vân dê và phtte1ng
phap diêu tra chung. Nhtt v~y, m(>t nghiên cûu so sanh co h~ th6ng
vê qua d(> dô thi t.;1i Hà N(>i và TP.HÔ Chi Minh châc cMn sè làm
n6i b~ t nhùng nét d(>c dao cua m6i thành ph6 gân vâi b6i canh ltch
SÛ, van hoa, kinh té và chinh tri-xa Mi.

- Thài ky qua d(> httâng tâi nên kinh té thi trttàng cua cac thành
ph6 10.;1i hai (côn ft dtt<;1c nghiên cûu), nhtt Hai Phông, Dà Nâng
ho~c Hué. Cac d.;1ng thûc cua bttâc qua d(> này, nhùng thach thûc
é1 dây so vâi nhùng thach thûc cua Hà N(>i ho~c TP.HÔ Chi Minh?
Nhùng vân dê này cüng dang dtt<;1c d~t ra vâi cac thành ph6 quy
mô trung blnh.

Trong khuôn kh6 chinh sach dô thi, cac lInh vt!c nhtt quy hO.;1ch, l~p

chtte1ng trinh, quy ché dât dai và cach xû 1:9' d6i vâi vi~c thu Mi giai taa
luôn gân b6 ch~t chè và nay sinh nhùng tac d(>ng qua l.;1i chung.

Sau khi l~p chtte1ng trinh, vi~c tht!c hi~n dt! an quy hO.;1ch dô thi dôi
hai phài thu Mi dât dai và sû dl,mg chung. St! chuyên d6i ml,lc dich sû
dl,lng dat này bu(>c phài thiét l~p cd ché giai taa và qua trinh dên bù dat
dai liên tl,lC. Tuy nhiên, quy ché dât dai không rô ràng - thttàng dtt<;1c xây
dt!ng rât kém, th~m chi bât h<;1p phap -, và thu tl,lC dên bù bap bênh khién
cho qua trinh tién hành kéo dài và g~p nhiêu kh6 khan, kèm theo nhùng
quyét dtnh büa bai dân tâi cach xû 1:9' bât binh dâng ho~c chi co thê' xû 1:9'
tüng trttàng h<;1p m(>t. Cac thu tl,lc phûc t.;1 p thttàng khién cho ngttài nghèo
và ngttài s6ng t.;1m b<;1 bi mât tài san, ho~c chi dtt<;1c dên bù dât dai é1 mûc
thâp he1n gia tri thv.c. Dây chinh nguôn g6c gây tranh cai và làm kéo dài
dt! an (vI cân co thài gian dàm phan, thtte1ng ltt<;1ng), khi không co dtt<;1c
nhùng quyét dtnh công bâng (tranh cai vê quyên sû dl,lng ban dâu, vê gia
tri tài san...). Ngoài suy nghi nhâm h.;1n ché t6i da tac d(>ng cua cac hO.;1t
d(>ng quy hO.;1ch dô thi da dtt<;1c lên ké hO.;1ch, vi dl,l vua xây dt!ng vüa bao
tÔn, cüng cân phân tich sâu sâc he1n cac lInh vt!c này và st! phl,l thu(>c lân
nhau cua chting, nhâm tlm kiém httâng kién nghi giup cai thi~n, ho~c ft
nhât là 10.;1i bD tré! ng.;1i và th6ng nhat cach xû 1:9' dat dai và h~ th6ng dên
bù trong khuôn kh6 quy hO.;1ch dô thi; diêu này cüng t.;10 diêu ki~n thu~n

l<;1i cho công vi~c cua cac nhà ra quyét dtnh và cac nhà quy hO.;1ch dô thi,
dê t.;10 dtt<;1c công bâng he1n.

- Cac chinh sach trong linh vt!c nhà é1 cho ml,lC dich xa Mi vân là m(>t
lInh vt!c cân nghiên cûu sâu, nhât là d6i vâi nhùng tac d(>ng cua qua
d(> kinh té, cua tl! do hoa thi trttàng nhà é1 và triên vQng vê nhu câu
nhà é1 cua xa h(>i (nhu câu này tang theo t6c d(> dô thi hoa dang và
sè diên ra trong ttfe1ng lai).
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- Môi tntàng dô thi, di dân và nghèo doi2• Ngtiài ta dà thl;tc hi~n râ't
nhiêu nghiên cûu ky thu~t vê môi tntàng dô thi éJ Vi~t Nam: phân
tich ô nhiêm không khi ho~c dâ't, nghiên cûu vê lü h:lÎ, cac vâ'n dê nây
sinh do tAc du'àng ho~c tiêng Ôn, v.v. Tuy nhiên, trong lïnh vl;tc khoa
hÇ>c xà Mi co râ't it nghiên cûu dê c~p vâ'n dê này thông qua diêu tra
M gia dlnh. Trong lïnh vl;tc này, së râ't thu vi khi so sanh cac vâ'n dê
môi tntàng vâi tlnh trq,ng di cu' và nghèo d6L M~c dù không pMi là
nhùng ngtiài nghèo nhâ't, nhung ngtiài di cu' thu'àng sinh sÔng éJ ngoq,i
ô thành ph6, pMi tiêp xuc trt!c tiêp vâi nhiêu nguÔn ô nhiêm công
nghi~p, và do cüng là ndi. co cd séJ hq, tâng kém nhâ't. Nêu ngtiài
nghèo là mQt trong nhùng nguyên nhân làm cho môi tntàng xu6ng
dp, thi hÇ> cüng là nhùng nq,n nhân dâu tiên. Thu nh~p thâ'p bUQc hÇ>
pMi s6ng trên nhùng mânh dâ't re nhâ't, dê bi ô nhiêm nhâ't.

- Tiên trlnh kiêm soat ndi. cu' tru.3. Tiên trlnh kiêm soat cu' tru. dang
du'qc nghiên cûu éJ Vi~t Nam, theo nhùng thay dÔi gân dây éJ Trung
Qu6c. Trên thl;tc tê, ban dâu vi~c kiêm soat này du'qc thiêt l~p dê
phân ph6i tem phiêu, dên nay không côn hùu ich nùa. Tâ't câ cac
cUQc diêu tra cho thâ'y no không hê ngan cân ai di cu' khôi thành ph6,
tuy nhiên n6 vân là mQt nguÔn bâ't công xà Mi, béJi dù nhùng ngtiài
kha giâ mâi co thê dê dàng thoat khôi nhùng ràng bUQc mà no ap
d~t. HQ khâu cüng là mQt m6i b~n tâm cua dân thành thi, béJi nêu
du'qc dang ky thu'àng trU thi së râ't thu~n lqi cho cUQc s6ng hàng
ngày éJ thành ph6. Vi v~y, nên bài bô h~ th6ng này, nhung vân duy
tri tÔ dân ph6 vi ml,lc dich an ninh. Qua nhùng s~p xêp mang tinh
ky thu~t, ta vân co thê duy tri mQt 10q,i the thu'àng tru. nhu' éJ nhiêu
nu'âc châu Âu.

- Ciao thông dô thi và an toàn4• Chu dê an toàn giao thông thu'àng
xuyên du'qc d~t ra do không b~t bUQc ngu'bi di xe may dQi mü bâo
hiêm, chu yêu trong dô thi, ndi. bi~n phap này hùu hi~u nhâ't. Lïnh

2 Chû d~ này do m<)t d\i an nghiên cûu cûa Quy Doàn kë't \.tu tiên (F5P) cûa Dé;1i sû quan
Phap té;1i Vi~t Nam d~ c~p vâi tiêu d~ "Di cu', nghèo d6i và môi tru'ong dô thj: Hà NQi
và TP.HÔ Chi Minh". D\i an này do IRD Paris, 1ER TP.HÔ Chi Minh và IPS5 Hà N<)i
cùng ph6i h<Jp th\ic hi~n.

3 M<)t d\i an nghiên cûu vüa du'<Jc th\ic hi~n v~ d~ tài này. Xem: Cac thành ph6 Vi~t

Nam trong thOi ky qua d<). Trung tâm Nghiên cûu Xa Mi và Phat triên TP.HÔ Chi
Minh, Vi~n Xa Mi hQc Hà N<)i, 2005, Impact of existing residence registration policy on
urban poverty al1eviation. Two case studies in Hanoi and Ho Chi Minh City. TP.HÔ Chi
Minh, 278 tr.

4 M<)t cUQC di~u tra djnh Iu'<Jng do H<)i Chü th~p do Phap khài xu'ông, kë't h<Jp vâi H<)i
Chü tMp do Vi~t Nam, da du'<Jc th\ic hi~n d\ia trên d~ tài này.
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vt!c này co thê' duqc mO' rçmg ra nhiêu phUdng di~n khac, nhu kiê'm
soat tinh tn;mg cù nat cua cac phUdng ti~n tham gia giao thông, câp
giây phép lai xe, xe chO' qua hii v.v. Dây là mQt vân dê vê sûc khoe
cQng d6ng, gân nhu "không h6 trq nguài dang g~p nguy hiê'm" trong
khi nhiêu nguài chêt và bt thUdng vi nguyên nhân này, gây dau khÔ
cho cac ca nhân và gia dinh, chua kê' chi phi mà xà Mi phài bo ra VI
cac cd sO' y tê qua tai và mât ngày công lao dQng.

- Di chuyê'n hàng ngày và nghèo doi trong cac thành ph6 Ô' Vi~t Nam.
Cho tâi nay, ngttài ta dà tiên hành kha nhiêu nghiên cûu vê tinh
tré;lng nghèo doi Ô' dô tht Vi~t Nam. Tuy nhiên, vi~c di chuyên hàng
ngày cua nhùng ngttài dân nghèo nhât lé;li chua duqc dê c~p, trong
khi do lé;li là chu dê cua rât nhiêu nghiên cûu, d~c bi~t té;li mQt s6
thành ph6 Ô' châu Phis. Nghiên cûu vê dê tài này Ô' Vi~t Nam co thê'
bàn vê nhiêu phUdng di~n, vi dl.;l: ngttài nghèo bt hé;ln chê hay không
bt hé;ln chê tiêp c~n vâi hàng Ma và dtch Vl.;l c6t yêu do không co
phUdng ti~n Cd giâi? à Vi~t Nam, trong chiên luqc dâu tranh ch6ng
nghèo doi, quy mô giao thông co duqc tinh dên không?

Ta côn co thê dua ra nhiêu ghi nh~n khac nùa. à dây, chting tôi chi
nêu mQt vài y kiên:

- St! khac nhau trong vi~c sù dl.;lng kêt qua bao cao tU vân và cac bao
cao và công b6 dùng cho nghiên cûu, gân vâi vân dê sù dl.;lng kêt qua
nghiên cûu. Bao cao cua cac cd quan tU vân nuâc ngoài thuàng bao
hàm nhùng khuyên nght: vi nhiêu ly do chting không nhât thiêt duqc
thê hi~n qua ap dl.;lng cac bi~n phap ngay l~p tûc, mà sè duqc sù dl.;lng
sau nhiêu nam nhu ta dà thây trong lInh vt!c giao thông. Ngttqc lé;li,
ta hâu nhu không biêt gi vê nhùng nghiên rou khoa hçc xà Mi vê cac
thành ph6 cua Vi~t Nam trong khi chting trv.c tiêp ho~c gian tiêp dân
dên nhiêu kiên ngN vê bi~n phap ho~c chinh sach Cl.;l tM.

- Vi~c sù dl.;lng kêt qua diêu tra dân s6: trai vâi nhùng gi dôi khi ngttài
ta vân nghi, toàn bQ dân s6 dêu duqc diêu tra, kê' ca nhùng ngttài
không co M khâu thuàng trti té;li dta phUdng (Ô' Trung Qu6c gçi là
"dân trôi nÔi"). Nhttng cho tâi nay, nguài nuâc ngoài chua bao già
duqc th6ng kê trong TÔng diêu tra dân s66 Ô' Vi~t Nam. Nên sùa dÔi

5 Xem vi d\!: Diaz-Olvera L., Plat D., Pochet P., Sahabana M., 2005, Di chuyên và nghèo
doi éJ châu Phi Nam Sahara: nh~n dtnh tü m"t vài di~u tra-h(i gia dinh. Trong Di
chuyên và h~ th6ng giao thông éJ châu Phi Nam Sahara: thâch thûc cùa nghèo doi. Biên
ban cùa SITRASS 8, Saly, 3/2004, MIET, IRD, LET, INRETS, 530 tr.

6 "E)j~u tra dân 56 giùa kY" cùa TP.HÔ Chi Minh thâng 10/2004 là dgt dih tra dân 56
d~u tiên co tînh Mn nhùng ngu'ài mang qu6c tich nu'ôc ngoài.
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tinh hinh này vi vi~c di l~i tù qu6c gia này dên qu6c gia khac dang
gia tang, nhât là giùa cac mtck ASEAN. Tttdng h! nhtt v~y, sè rât c6
ich nêu trong ttidng lai T6ng diêu tra dân s6 công b6 kêt qua d~c thù
vê cac thành ph6, vi vai tro cua dô thi ngày càng tang và mu6n hiê'u
ra vê dô thi h6a thi nhât thiêt phai c6 cac s6 li~u th6ng kê. Cu6i
cùng, hi~n tr~ng thành ph6 thay d6i rât nhanh, cac thành ph6 lân
nên tiên hành diêu tra dân 565 nam m<)t lân, nhtt dà dtt<;1c thvc hi~n

lân dâ u tiên Ci TP.HÔ Chi Minh nam 2004.

T6m l~i, vâi n<)i dung cua cac chttdng và nhùng kiên nghi dtt<;1c trinh
bày Ci trên, cu6n 5ach này 5è là m<)t trong nhùng chât xuc tac vi~c nghiên
cûu dô thi Ci Vi~t Nam. Trên quan diê'm này, chung tôi mong mu6n thiêt
l~p m~ng lttâi giùa cac nh6m nghiên cûu, cac cd quan cua Phap và Vi~t

Nam trong khuôn kh6 chttdng trinh PRUD; cac t6 chûc khac cüng c6 thê'
tham gia. Vâi cd câu gç>n nh~, m~ng lttâi này c6 nhi~m v~ chinh là trao
dôi thông tin giùa cac nhà nghiên cûu vê cac công trinh nghiên cûu dà và
dang thvc hi~n, phÔ biên tài li~u và nhùng y kiên liên quan dên triê'n vç>ng
vân dê này. Tiêp d6, m~ng lttâi c6 thê' dtt<;1c huy d<)ng Ive Itt<;1ng dê' t6 chûc
h<;1p tac nghiên cûu giùa cac nh6m nhâm tham gia dâu thâu, tra lài cac
thtt mài thâu qu6c gia và qu6c tê. Ch~c cMn chinh m~ng lttâi này 5è dap
ûng dtt<;1c yêu câu xac dpm m<)t 56 cu<)c dâu thâu này.
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Ttt khi bât dâu chinh sach DÔi m6'i nam 1986, Vi~t Nam dii c6 nhùng chuyên
biên sâ u sâc v6'i qua trlnh qua dQ tié"n Mn nên kinh té" tilt tniàng theo djnh hu6'ng xii
Mi chù nghIa. Dây là thOi ky qua dQ kinh té", nhung cùng là qua dQ trong lInh VVC xii
Mi và dQ thi th6ng qua 51! bié"n dQng cùa dô tilt du6'i tac dQng cùa cac cM thê Vi~t

Nam (Nhà nu6'c và tu nhân) và cac chù thê nu6'c ngoài (tél chûc qu6c té" và tÔ chûc
doàn ké"t qu6c té", chuyên gia và nhà tu van, cc! quan vi~n trQ' song phuCing).

Cu6n sâch này gi6'i thi~u nhùng ké"t quà nghiên cûu chua tttng công b6 cùa cac
nh6m nghiên cûu cûa Phap, Canada và Viêt Nam (cà miên Bâc và miên Nam) vê chù
dê dô th! Viêt Nam trong thài ky qua dQ. MQt 56 nh6m nghiên cùu vê bié"n dQng dô
thi, mQt 56 khac t~p trung vào cac thâch thùc ttt nhùng bié"n dQng này, mQt 56 nh6m
l~i nghiên cùu tinh lôgic cùa cac chù thê tiêu biêu cùa qua trlnh qua dQ dô th! éI Viêt
Nam: xii Mi công dân, cac nhà tài trQ' trong khuôn khÔ viên trQ' GDA, cac cc! quan tu

van và van phàng nghiên cûu qu6c té". Cac công trlnh nghiên cûu này duQ'c thl!c
hiên tÙ' nâm 2001 Mn nâm 2004 trong khuôn khél chUCing trlnh nghiên cûu dô tilt VI
51! phat triên (PRUD), chù yé"u éI Hà NQi và TP.HÔ Chi Minh, ho<:ic cùng mQt luc vê
cà hai thành ph6 nà y duai d~ng phân tich 50 sanh.

Liêu c6 thê n6i vê "mô hlnh Viêt Nam" cùa d6 th! cMu A? Khac v6'i nhùng gl
nguài ta thay éI Trung Qu6c, duàng nhu qua trlnh "qua dQ dô th)' éI Viêt Nam diên ra
không triêt dê và m~nhmè bang. Khi! nâng ap dl,lng nhùng mô hinh nu6'c ngoài, tim
kié"m con duàng thûba giùa nên kinh té" ké" ho~ch t~p trung và nên kinh té" theo djnh
hu6'ng th! truàng tl! do, y thûc gin giù di sàn kié"n truc trong quy ho~ch dô tilt, là
nhùng nguyên nhân cùa nét d~c trung d6. V6'i nQi dung ca!= chu·Cing và dê xuat
nghiên cûu cùa cac tac gii!, cu6n sach này sè là mQt trong nhùng chat xuc tac trong

nghiên cûu dô tilt éI Viêt N~m.

Nguyln Thi Thitng, phô gitlm Mc Vifn Dân s6' và cac vân d€ xii hQi, TntèJng Dlfi hoc
Kinh ti qu6'c dân Hà NQi, t6' chûc nhi€u kh6a dào tif 0 trong llnh v~(c Dân s6' và t6' ch{(c th~(c

hifn nghiên cûu v€ sûc khoe sinh sdn và di dân.

Phlfm Thuy H1i(Jng, phô giam d6'c Tnmg tâm pMt triin nguàn nhân If(C, TntèJng Dlfi

hoc Kinh tiqu6c dân Hà NQi, chuyên nghiên cûu v€ quan ly nguàn nhân lffc, di dân và m6Î
quan hf dân so-m6i tntèJng.

Patrick Cubry, chuyên gia nhân khâ'lI hoc, giam d6c nghiên cûu nJa Vifn Nghiên cûu vi
Sff Phat triin ([RD), dan vi nghiên d(u "Di dân, di chuyin và dân 56''', chuyên gia v€ di dân,
d6 thi h6a và moi qUfm hf dân s6~m6i tntèJng. 6ng Làm vifc il Vift Nam hlhan 10 nam.

Franck Castiglioni, chuyên gia v€ d6 thi-xii hQi, ph~1 trach cac chu'Ong trinh clla hifP hQi
Cac d6 thi trong tMi ky qua dQ, theo doi và thffc hifn cac # an pMt triin xii hQi d6 thi à
nhi€u nJ16c trang thài ky qua d(J, dij.c bift là il Vift Nam hl nam 1998; dàng tMi 6ng tham
gia vào nhi€u dl! an nghiên cûu.

Jean-Michel Cusset, giam d6'c nghiên cûu danh df( nJa Trung tâm Nghiên c{(u K/lOa hoc
quôc gia Phap (CNRS), Phong nghiên cûu kinh tigiao th6ng, chuyên gia v€ giao th6ng dô
thi il câc nJ16c dang pMt triin. 6ng dii khâi xuvng và tham gia vào nhi€u c6ng trinh nghiên
cûu v€ d€ tài này à Hà NQi và TP.Hà Chi Minh.

Cu"n sâch này dlioc xuât ban vé1i sli giüp dà cua El"i SlI quan PMp
tai nlié1c COng hoa xà hùi chù nghia Vi~t Nam

•




