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LỜI NÓI ĐẦU

Cùng với xu hướng chung của thế giới và khu vực, các thành phố lớn của Việt Nam cũng phát triển nhanh chóng trong 
những thập kỷ qua. Theo Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, khoảng 60% dân số ở Việt Nam sẽ sống ở các thành phố, từ 
đó định hình cách sống và làm việc của phần lớn người dân Việt Nam. Vấn đề là làm thế nào để có thể quản lý quá trình 
chuyển đổi này một cách bền vững toàn diện cả về xã hội và sinh thái. Các thành phố gây ra lượng lớn phát thải khí nhà 
kính do sự tâp trung của con người, các nguồn lực và các hoạt động kinh tế. Việt Nam cũng rất dễ bị tổn thương trước tác 
động của biến đổi khí hậu. Do đó, nhiều thành phố dọc bờ biển cần phát triển và lập kế hoạch cho tương lai theo hướng 
thích ứng với khí hậu, tìm kiếm các giải pháp thích ứng với mực nước biển dâng cao và lũ lụt thường xuyên. Chỉ điều này 
thôi cũng không phải là nhiệm vụ dễ dàng.

Tuy nhiên, các thành phố cũng đóng một vai trò then chốt trong việc giảm thiểu tác động do biến đổi khí hậu gây ra và 
hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1.5oC theo thỏa thuận trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu bằng cách cắt giảm 
lượng phát thải khí nhà kính. Giao thông, năng lượng cũng như lĩnh vực xây dựng đang bùng nổ mạnh mẽ đóng một vai 
trò quan trọng trong vấn đề này.

Bằng cách nỗ lực cam kết với người dân, các thành phố có thể trở thành phòng thí nghiệm cho sự thay đổi và từ đó thúc 
đẩy quá trình chuyển đổi sinh thái - xã hội theo hướng không bỏ lại ai phía sau và cải thiện chất lượng cuộc sống mà không 
gây hại cho hành tinh này.

Trong bối cảnh đó, Dự án Khí hậu và Năng lượng khu vực Châu Á của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) đã công bố một 
báo cáo về những chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các thành phố ở Châu Á vào năm 2020 do Diane Archer và Charrlotte 
Adelina thực hiện. Nghiên cứu dưới đây viết về các thành phố ở Việt Nam thuộc phạm vi dự án và cố gắng đưa cuộc thảo 
luận về chủ đề này đến cấp quốc gia. Những thách thức và xu hướng hiện nay là gì và các bên liên quan ở cấp thành phố 
có thể làm gì để góp phần phát triển đô thị bền vững? 

Viện FES và các đối tác của mình nhắm tới việc thúc đẩy hơn nữa công cuộc chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các thành phố 
và cung cấp một nền tảng để đối thoại và trao đổi trong phạm vi Việt Nam và khu vực.  

Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Mirjam Lê và Tiến sĩ Ngô Thọ Hùng, các tác giả của bài viết chuyển đổi 
sinh thái - xã hội ở Việt Nam vì những nghiên cứu sâu sát của họ cũng như cảm ơn Diane Archer đã có những đánh giá và 
nhận xét chất lượng cho bài viết. Chúng tôi hy vọng rằng bài nghiên cứu này sẽ đóng góp cho cuộc thảo luận thành công 
và cung cấp những hiểu biết có giá trị cho các sáng kiến trong tương lai. 

Claudia Ehing

Dự án Khí hậu và Năng lượng khu vực Châu Á - Viện Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam
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TÓM TẮT 

Trong hai thập kỉ vừa qua, thành công về mặt kinh tế đã 
nhanh chóng đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có thu 
nhập trung bình. Tuy nhiên, Việt Nam hiện đang phải đối 
mặt với những thách thức mới. Đô thị hóa và biến đổi khí 
hậu đang tạo thêm áp lực lên cơ sở hạ tầng đô thị. Khi hệ 
quả các vấn đề xã hội và sinh thái được kết nối với nhau, 
thì chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các thành phố của Việt 
Nam đưa ra hướng giải quyết để đối phó với những thách 
thức này.

i. Đô thị hóa ở Việt Nam

Năm 2019, dân số thành thị tại Việt Nam chiếm 34,4% 
dân số cả nước với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm là 2,64% 
trong thập kỷ vừa qua (GSO, 2020c). Di cư từ khu vực nông 
thôn ra thành thị là tác nhân chính của sự tăng trưởng 
này. Để điều tiết dân số đô thị ngày càng tăng, chính phủ 
và các nhà đầu tư tư nhân đã phát triển đất vùng ven đô 
thành các khu đô thị mới và các khu công nghiệp. Điều 
này dẫn đến việc đất đô thị trở thành hàng hóa, tình trạng 
bất bình đẳng xã hội dai dẳng và gia tăng chỉnh trang đô 
thị. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, nhà ở và ngành 
công nghiệp cũng làm giảm khả năng có được không gian 
xanh tại các đô thị. Trong khi nền kinh tế Việt Nam hiện 
nay dựa vào đô thị nhiều hơn, cơ sở hạ tầng đô thị thiếu 
thốn cộng với mức độ ô nhiễm tăng cao làm hạn chế năng 
suất kinh tế và gây nguy hại cho sức khỏe con người.

ii. Đô thị hóa và tác động của biến đổi khí hậu

Quá trình phát triển đô thị thúc đẩy biến đổi khí hậu ở 
Việt Nam và làm tăng tác động của biến đổi khí hậu đối 
với người dân thành thị do số lượng dân cư nông thôn 
ra khu vực thành thị ngày càng tăng. Việc này gây áp lực 
ngày càng lớn lên cơ sở hạ tầng đô thị vốn đã thiếu thốn. 
Việc mở rộng môi trường xây dựng làm tăng độ bê tông 
hóa nên làm nguy cơ lũ lụt tăng lên và tạo ra các đợt nắng 
nóng cục bộ. Đồng thời, phát triển đô thị làm tăng tiêu 
thụ năng lượng. Cùng với xe cộ, các công trường xây dựng 
và khu vực công nghiệp, phát triển đô thị góp phần làm 
phát thải CO2 và hạt mịn. Thiệt hại do các hiện tượng thời 
tiết cực đoan gây ra bởi biến đổi khí hậu làm tăng chi phí 
bảo trì cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, sự sụt giảm nước bề mặt 
và nước ngầm do biến đổi khí hậu, khai thác quá mức và 
sự ô nhiễm làm giảm nguồn cung cấp nước cho đô thị. 
Lưu lượng nước thấp hơn ở các con suối vùng cao cũng 
sẽ ảnh hưởng đến việc sản xuất năng lượng từ thủy điện. 
Thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG), cụ thể 
SDG 11, là một phần trong chiến lược phát triển đô thị 
của Việt Nam nhằm khắc phục những thách thức này. Tuy 
nhiên, cần phải cải thiện việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng và 
phối hợp toàn diện.

iii. Lộ trình chuyển đổi sinh thái - xã hội: sự tham 
gia, nhà ở và giao thông

Sự tham gia của các thành phần xã hội đóng vai trò quan 
trọng trong việc tạo sự gắn kết xã hội ở các thành phố. 
Tuy nhiên, Việt Nam chỉ có vài công cụ chính thức để tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tham gia phát triển đô thị. Các 
hoạt động phi chính thức tồn tại ở cấp cơ sở và có thể 
được sử dụng để hỗ trợ chuyển đổi sinh thái xã hội. Nhà 
ở là một yếu tố then chốt tạo ra các thành phố có tính 
bao trùm, an toàn, có khả năng chống chịu và bền vững. 
Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu cung cấp nhà ở cho các 
hộ gia đình có thu nhập thấp nhưng vẫn chưa thực hiện 
được mục tiêu này. Nhà ở xã hội vẫn còn thiếu và có chất 
lượng thấp. Do đó, nó dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động 
của biến đổi khí hậu - khiến người dân sinh sống tại đó 
gặp rủi ro. Giao thông trong các thành phố là một thách 
thức lớn khác đối với Việt Nam. Cơ sở hạ tầng đường bộ 
hiện không phù hợp, giao thông công cộng không đủ, 
thiếu sự đầu tư và có chất lượng thấp. Để đảm bảo tiếp 
cận giao thông an toàn, bền vững và bình đẳng ở Việt 
Nam, cần phải đầu tư thêm vào giao thông công cộng.

iv. Khuyến nghị

Chuyển đổi sinh thái - xã hội dựa trên các mục tiêu phát 
triển bền vững đưa ra hướng giải quyết nhằm giảm nhẹ rủi 
ro biến đổi khí hậu và tạo ra một đô thị công bằng về xã 
hội và sinh thái. Để hỗ trợ cho quá trình này, chính quyền 
cấp quốc gia và địa phương, các nhà quy hoạch và những 
người làm việc trong lĩnh vực đô thị cũng như các tổ chức 
xã hội dân sự cần phải hợp tác để định hình lại diễn đàn 
thảo luận về tương lai đô thị ở Việt Nam. Nhằm giảm việc 
đi lại và tăng cường gắn kết xã hội, không nên tập trung 
các dịch vụ ở trung tâm thành phố mà phải phân bố đều 
để giúp cho các khu vực ven đô hòa nhập tốt hơn. Cuối 
cùng, cần có không gian mở cho người dân tham gia hợp 
tác nhằm tăng cường gắn kết xã hội. Điều này sẽ mở ra 
một hướng đi cho tương lai đô thị công bằng hơn về xã 
hội và sinh thái cho đất nước và người dân Việt Nam.

Nghiên cứu do bà Mirjam Lê Đại học Passau và ông Ngô 
Thọ Hùng - Học  viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị 
(AMC)  thực hiện trong khuôn khổ hoạt động của Viện 
Friedrich-Ebert-Stiftung tại Việt Nam.



Hướng tới chuyển đổi sinh thái - xã hội ở Việt Nam (Xây dựng tương lai đô thị: Sự tham gia, nhà ở và giao thông)

1GIỚI THIỆU

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1   (dựa theo Tatarski 2018)

1.1 Tương lai chuyển đổi sinh thái xã hội ở các 
thành phố Việt Nam

Số thành phố tăng lên trên khắp thế giới, đặc biệt là các 
thành phố ở những nước đang phát triển có cộng đồng 
nghèo khó, đang phải đối mặt càng ngày càng nhiều với 
những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, thiên 
tai và sự kiện thời tiết cực đoan. Những tác động này 

thường kết hợp với những vấn đề hiện tại mà các nhóm dễ 
bị tổn thương đối mặt khiến cho tình hình thậm chí càng 
trở nên cấp bách hơn với hậu quả khó lường. Khả năng 
chống chịu ở đô thị là khả năng hoạt động ở các thành 
phố để những người dân sống và làm việc ở các thành phố 
- đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương - tồn 
tại và phát triển cho dù họ có gặp phải căng thẳng hay cú 
sốc nào (ADB, 2014).

Biến đổi khí hậu ở Việt Nam1

Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia hàng đầu dễ bị tổn thương nhất và có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất 
bởi biến đổi khí hậu

• Ít nhất 50 triệu người sẽ ở vào tình thế bị ảnh hưởng, có khả năng lên tới 75% dân số
• Đến năm 2050, biến đổi khí hậu sẽ làm giảm thu nhập quốc dân tới 3,5%

Mực nước biển dâng lên đến 65 cho đến 100 cm cho đến cuối thế kỷ 21

• Trong hai thập kỷ vừa qua, mực nước biển đã tăng trung bình 3 mm mỗi năm
• Đồng bằng sông Cửu Long và sông Hồng cũng như các thành phố lớn là các vùng dễ bị tổn thương nhất
• Mất đất canh tác (Đồng bằng sông Hồng: lên đến 1.666,7 km2 đất (11,2%) bị ngập lụt vào năm 2100 và

Đồng bằng sông Cửu Long lên đến 15.116 km2 đất (37,8%) bị ngập lụt)
• Tác động tiêu cực đến an ninh lương thực do giảm năng suất nông nghiệp

Nhiệt độ và lượng mưa:

• Nhiệt độ trung bình hàng năm tăng khoảng 0,5 đến 0,7 độ C, đặc biệt ở các vùng khí hậu phía Bắc trong
5 thập kỷ vừa qua

• Đến năm 2050, nhiệt độ tăng từ 1 đến 2 độ C
• Trong năm thập kỷ vừa qua, lượng mưa hàng năm trung bình giảm 2%, đặc biệt là ở các vùng khí hậu

phía Bắc

Tăng tần suất các sự kiện thời tiết cực đoan, bao gồm bão to, bão nhiệt đới và hạn hán:

• Suy giảm mực nước ngầm và mực nước bề mặt dẫn đến xâm nhập mặn lên đến 56 dặm từ biển do hạn
hán

• Tăng tần suất bão cường độ cao
• Mưa lớn và sạt lở đất ở Vùng Núi phía Bắc
• Tăng tần suất và cường độ hạn hán và các đợt nắng nóng

Với hai vùng đồng bằng rộng lớn, bờ biển dài và hai siêu 
đô thị tiềm năng trong những thập kỷ tới, Việt Nam sẽ 
phải đầu tư nhiều cho việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu, 
bao gồm giảm phát thải khí nhà kín (GHG) và bảo vệ môi 
trường. Mực nước biển dâng lên, các hiện tượng thời tiết 
cực đoan tăng lên, hạn hán và nhiễm mặn nước ngầm đặt 
ra những thách thức về chính trị, xã hội và kinh tế đối với 
Việt Nam và các thành phố. Do trung tâm nông nghiệp 
của Việt Nam là Đồng bằng sông Cửu Long đang chịu 
áp lực rất lớn với nguy cơ mất đất canh tác và nguy hiểm 
cấp bách - việc này sẽ thúc đẩy phong trào di cư từ nông 

thôn ra thành thị. Mưa lớn, lũ lụt và những đợt nắng nóng 
khiến cuộc sống hằng ngày của người dân thành thị gặp 
nhiều khó khăn. Hơn nữa, các nhóm thu nhập thấp và yếu 
thế cư trú ở những khu vực thành thị dễ bị ngập lụt hơn. 
Điều kiện sống của họ làm trầm trọng thêm các mối nguy 
hại cho sức khỏe. Điều này khiến những nhóm này dễ bị 
tổn thương hơn do biến đổi khí hậu và đô thị hóa. Do đó, 
bất bình đẳng xã hội ngày càng gia tăng đặt ra một thách 
thức cho các nhà quy hoạch đô thị và các nhà hoạch định 
chính sách ở Việt Nam, những người đặt mục tiêu tăng 
khả năng chống chịu của đô thị và cải thiện cơ sở hạ tầng 
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hiện có (DiGregorio, Trần, Garschagen và Tyler 2016: 12-
14; Climate Analytics, 2019: 3-5).

Với sự tăng trưởng nhanh chóng dân số đô thị trước mối 
đe dọa sắp tới của biến đổi khí hậu, Việt Nam không 
những cần phải tìm cách giảm phát thải carbon mà còn 
phải giải quyết các vấn đề xã hội về bất bình đẳng xã hội, 
nhà ở và giao thông cũng như các rủi ro sinh thái về lũ 
lụt, đợt nắng nóng và hiện tượng thời tiết cực đoan. Mối 
tương quan giữa biến đổi khí hậu và đô thị hóa cũng như 
các tác động xã hội và sinh thái của biến đối khí hậu đối 
với các khu vực đô thị đòi hỏi một quá trình chuyển đổi 
năng động. Cần phải giải quyết các vấn đề xã hội và sinh 
thái này song song với nhau. Do đó, trong báo cáo này, 
chúng tôi sử dụng thuật ngữ “chuyển đổi sinh thái - xã 
hội”, theo định nghĩa của Laurent (2020) để chỉ những 
“quá trình thay đổi xã hội giải quyết các vấn đề xã hội và 
sinh thái song song với nhau, thay vì đối lập với nhau” 
(Archer, Adelina 2020). “Chuyển đổi xã hội - sinh thái” 
đưa ra đường lối giải quyết mà nhận thức được các vấn 
đề xã hội và sinh thái khi được kết nối với nhau và không 
đối lập. Ở Việt Nam, ngày nay hầu hết các quá trình thay 
đổi vẫn được xác định và tiếp cận thiển cận và do đó được 
giải quyết mà không tính đến các vấn đề liên quan khác. 
Khái niệm chuyển đổi sinh thái - xã hội đưa ra một giải 
pháp thay thế cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà 
cố vấn và các nhà quy hoạch đô thị của Việt Nam nhằm 
hướng tới cách tiếp cận toàn diện hơn. “Phát triển đô thị 
bền vững đòi hỏi phải có quy hoạch phù hợp để giảm phát 
thải, bảo vệ môi trường, xây dựng khả năng chống chịu và 
đặc biệt là công bằng xã hội là thành phần cốt lõi trong 
mọi hành động. Để đạt được những mục tiêu này, chúng 
ta phải theo đường lối giải quyết toàn diện và dễ tiếp cận” 
(Archer and Adelina 2020:1). Thay vì nhận thức các giới 
hạn về xã hội và sinh thái là cân bằng để đạt được sự kết 
hợp tốt nhất trong đó việc thực hiện các chính sách sinh 
thái mặc nhiên đe dọa công bằng xã hội, việc thực hiện 
các chính sách này cũng có thể dẫn đến các hiệp lực cũng 
như các cơ hội mới để tham gia và hội nhập. Để đạt được 
mục tiêu này, cần phải xem xét bốn lĩnh vực: (i) cải thiện 
giao thông giữa các khu dân cư, địa điểm làm việc, hoạt 
động giải trí và các dịch vụ của chính phủ có tác động 
đến ô nhiễm môi trường và sức khỏe con người, (ii) khắc 
phục tình trạng bất bình đẳng trong việc phân chia lợi ích 
sinh thái cùng rủi ro và hỗ trợ xã hội cho việc chuyển đổi 
sinh thái nhằm tăng cường công bằng xã hội và sinh thái, 
(iii) cải thiện phúc lợi của con người và lồng ghép các chỉ 
số phúc lợi vào chính sách công và (iv) cải thiện tốt hơn 
quá trình chuyển hóa năng lượng đô thị và thích ứng với 
biến đổi khí hậu (Archer, Adelina 2020: 1; Laurent 2020). 
Triển vọng về chuyển đổi sinh thái xã hội này phù hợp với 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) nhằm mục đích 
cải thiện phúc lợi xã hội, sinh thái và kinh tế toàn cầu và 
là một phần của quá trình phát triển của Việt Nam. Đặc 
biệt SDG 11 đưa ra một khuôn khổ cho phát triển đô thị, 
bao gồm, sự tham gia, giao thông và nhà ở tại các thành 
phố. Do đó, việc thực hiện với cách tiếp cận toàn diện về 
chuyển đổi sinh thái - xã hội có thể mang lại một tương 
lai đô thị công bằng về mặt xã hội và sinh thái, mang lại 

khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, tăng phúc lợi 
cho người dân với cơ sở hạ tầng đô thị phù hợp và phân 
chia công bằng các rủi ro môi trường cho mọi người dân.

1.2 Mục tiêu của báo cáo

Để tạo ra một tương lai đô thị công bằng xã hội và bền 
vững tại Việt Nam, các nhà quy hoạch đô thị, các nhà 
hoạch định chính sách và các công dân đô thị cần phải 
cùng nhau tham gia xem xét lại mô hình phát triển đô 
thị. Vì nhiều thách thức trong tương lai không thể được 
giải quyết nếu không tính đến mạng lưới tương tác xã hội 
phức tạp và các vấn đề sinh thái, nên chuyển đổi sinh thái - 
xã hội mang đến cơ hội có tính đến những giao thoa phức 
tạp này. Báo cáo này nhằm mục đích tăng cường hiểu biết 
về các mối quan hệ phức tạp giữa đô thị hóa và biến đổi 
khí hậu cũng như các vấn đề xã hội và sinh thái tại các đô 
thị ở Việt Nam. Dựa trên sự hiểu biết này, báo cáo đưa ra 
khuyến nghị cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà 
quy hoạch và các nhà thực hành đô thị, các nhà hoạt động 
xã hội dân sự về cách hỗ trợ quá trình chuyển đổi sinh thái 
- xã hội của các đô thị Việt Nam.

1.3 Phương pháp luận và tổ chức báo cáo

Báo cáo rút ra từ tổng quan tài liệu chuyên trách, bao gồm 
các khuôn khổ chính sách toàn cầu, báo cáo chính sách, 
tài liệu học thuật và báo cáo nghiên cứu điển hình.

Chúng tôi sử dụng định nghĩa của Việt Nam về đô thị 
dựa theo “Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009: 
Về phân loại các đô thị,” định nghĩa các tiêu chí có thể 
đo lường để phát triển và phân loại các đô thị Việt Nam. 
Dựa theo Nghị định này, trung tâm đô thị nhỏ nhất Việt 
Nam (đô thị loại V) có ít nhất 4000 dân, ít nhất 65% lao 
động làm nghề phi nông nghiệp và có cơ sở hạ tầng và 
kiến trúc đô thị.

Báo cáo gồm có ba phần: Trong Phần 1, chúng tôi sẽ phân 
tích quá trình đô thị hóa chính ở Việt Nam và những thách 
thức dẫn đến, tập trung cụ thể vào các yếu tố xã hội và 
sinh thái. Chúng tôi cũng sẽ trình bày chi tiết cách thức 
hoạt động của các quá trình này với vai trò là động lực 
của biến đổi khí hậu có tác động đến các đô thị Việt Nam, 
do đó dẫn đến quá trình tăng cường giữa đô thị hóa và 
biến đổi khí hậu. Trong Phần 2, chúng tôi sẽ chứng minh 
những chuyển đổi sinh thái - xã hội có thể đưa ra đường 
lối giải quyết cho việc phát triển trong tương lai như thế 
nào. Lấy ví dụ về sự tham gia như vấn đề đa ngành và 
lĩnh vực nhà ở và giao thông, chúng tôi mô tả tình hình 
hiện nay, những thách thức, mục tiêu phát triển và cơ 
hội chuyển đổi sinh thái - xã hội tại các đô thị Việt Nam. 
Phần 3 kết luận bằng các khuyến nghị nhằm củng cố quan 
điểm phát triển đô thị dựa trên chuyển đổi sinh thái - xã 
hội, cụ thể là công bằng xã hội và môi trường lành mạnh 
để thích ứng và giảm nhẹ các thách thức do biến đổi khí 
hậu gây ra.
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CHƯƠNG 2: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG THỜI ĐẠI ĐÔ 
THỊ - TÁC ĐỘNG VÀ THÁCH THỨC Ở VIỆT NAM (BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU VÀ ĐÔ THỊ HÓA Ở VIỆT NAM)

2 Tỷ lệ tăng trưởng dân số tại TP.HCM là 2,76% trong giai đoạn 2019-2020 và 2,77% trong giai đoạn 2018- 2019 và tỷ lệ tăng trưởng dân số tại Hà 
Nội là 4,6% trong giai đoạn 2019-2020 và 5,41% trong giai đoạn 2018- 2019.

2.1 Quá trình chính trong việc phát triển đô thị ở 
Việt Nam và tác động sinh thái - xã hội

2.1.1 Tăng dân số đô thị

Từ đầu những năm 1990, phát triển đô thị là một trong 
những quá trình biến đổi xã hội và biến đổi không gian 
chủ yếu ở Việt Nam. Quá trình này được nhấn mạnh bởi 
dân số đô thị đang tăng chậm đi. Trong khi tỷ lệ dân số 
thành thị chiếm 34,4% dân số cả nước thì con số đó vẫn 
còn tương đối thấp, tỷ lệ tăng dân số đô thị hàng năm của 
Việt Nam là 2,64% trong giai đoạn 2009 - 20192 vẫn gấp 
hơn hai lần tỷ lệ tăng dân số trung bình hàng năm của cả 
nước (1,14%) và gần sáu lần con số ở khu vực nông thôn 
(0,43%) so với cùng kỳ (GSO, 2020c). Hơn nữa, khi nhìn 
vào 11 thành phố có dân số trên 300.000 vào năm 2018, 
tỷ lệ tăng dân số hàng năm trung bình (3,83%) trong giai 
đoạn 2010-2020 vượt mức trung bình cả nước, tập trung 
một lượng dân số ngày càng tăng ở các thành phố lớn 
đó (Ngân hàng Thế giới, 2020b). Di cư từ nông thôn ra 
thành thị là động lực chính của quá trình đô thị hóa ở 
Việt Nam, đặc biệt là vùng Đông Nam Bộ với Thành phố 
Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, tỉnh Bắc 
Ninh, phía đông bắc Hà Nội và trung tâm Đà Nẵng là 5 
điểm đến hàng đầu.

Ngoài sự gia tăng chung của dân số đô thị, hai vùng đô 
thị lớn là Đông Nam bộ xung quanh TP HCM và phía Đông 
Bắc xung quanh Hà Nội tiếp tục phát triển và thu hút dân 
cư. Với dân số chính thức là 8,6 triệu người vào năm 2020, 
thành phố Hồ Chí Minh vẫn là thành phố lớn nhất và đang 
trên đường trở thành siêu đô thị đầu tiên của Việt Nam. 
Tại Đồng bằng sông Hồng, Hà Nội đã triển khai kế hoạch 
hợp nhất các tỉnh xung quanh thành đơn vị hành chính, 
tăng quy mô và dân số lên 4,48 triệu người. Các trung tâm 
đô thị lớn khác là Đà Nẵng, Hải Phòng - thành phố cảng 
lớn ở vùng đông bắc và Cần Thơ - ở Đồng bằng Sông Mê 
Kông ở miền nam, cùng với Hà Nội và TP.HCM, chịu sự 
quản lý trực tiếp của chính phủ quốc gia. Tuy nhiên, ngoài 
các thành phố lớn này, nhiều thành phố và thị xã cấp hai, 
trực thuộc tỉnh nhỏ hơn đóng vai trò quan trọng không 
kém là nơi giao thoa giữa nông thôn và thành thị, cộng 
với vùng nông thôn xa thành thị của những nơi đó vào 
nền kinh tế đô thị, thúc đẩy sự phát triển và cung cấp các 
chức năng hành chính quan trọng, chăm sóc sức khỏe và 
giáo dục (Agergaard và các cộng sự 2019; Tacoli 1998). 

Do lượng người sống tại các khu vực thành thị ở Việt Nam 
sẽ tiếp tục tăng lên, Chính phủ Việt Nam phải quản lý việc 
gia tăng này, cung cấp cơ sở hạ tầng và nhà ở cần thiết 
cũng như phát triển kinh tế để hỗ trợ người dân.

2.1.2 Hoạch định chính sách

Nhìn chung, phát triển đô thị ở Việt Nam dựa trên hình ảnh 
đô thị hiện đại, bền vững và tiến bộ công nghệ toàn cầu 
đồng nhất (Söderström, 2013). Dựa trên khuôn khổ toàn 
diện về quy hoạch đô thị chính thức, các nhà hoạt động 
của Nhà nước là các nhà phát triển chính của không gian 
đô thị. Mục đích là điều tiết quá trình đô thị hóa cũng như 
phát triển đô thị. Nhà nước xác định tầm nhìn các khu vực 
đô thị dưới sự quản lý của Nhà nước là văn minh, sạch sẽ, 
và hiện đại theo quy định của Luật Quy hoạch Đô thị. Nhà 
nước xác định các tiêu chí đo lường để phân loại trung tâm 
đô thị thành thành phố, thị xã và thị trấn tùy thuộc vào 
cơ sở hạ tầng hiện có, số dân và hoạt động kinh tế (Nghị 
định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009: Về 
phân loại đô thị). Nó cũng đòi hỏi chính quyền địa phương 
và ủy ban nhân dân phải xây dựng kế hoạch và huy động 
các nguồn lực để đầu tư theo các tiêu chí của nghị định. 
Các trung tâm đô thị nên hướng tới mục tiêu phát triển 
và liên tiếp nâng cấp phân loại. Nghị định nêu rõ “chương 
trình phát triển đô thị phải nhắm đến việc nâng cao chất 
lượng cuộc sống của người dân, làm cho kiến trúc và cảnh 
quan đô thị văn minh, hiện đại, bền vững đồng thời bảo 
tồn những nét tinh hoa văn hóa và những nét tiêu biểu 
của từng trung tâm đô thị,” (Nghị định số 42/2009/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 5 năm 2009: Về phân loại đô thị) có tập 
trung nhiều vào các mục tiêu phát triển định lượng được 
như cơ sở hạ tầng và tăng dân số. Trong khi Nghị định 
số 42/2009/NĐ-CP không bao gồm việc tiếp cận không 
gian xanh công cộng cũng như không giải quyết vấn đề 
hòa nhập xã hội, các quy hoạch đô thị riêng lẻ cho từng 
thành phố thông thường sẽ giải quyết những khía cạnh 
này. Tuy nhiên, Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD liên quan 
đến Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ít nhất cũng bao gồm 
một số dịch vụ đô thị cho các khu dân cư, như những nơi 
sinh hoạt văn hóa. Quy định phát triển đô thị, cung cấp cơ 
sở hạ tầng cho dân số ngày càng tăng và giải quyết các 
vấn đề mới nảy sinh như bất bình đẳng xã hội và biến đổi 
khí hậu là động lực chính của quá trình quy hoạch đô thị 
và xác định các lĩnh vực đầu tư chính. Toàn bộ quá trình 
lập quy hoạch đô thị tập trung vào cách tiếp cận từ trên 
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xuống dưới, ít có sự lựa chọn tham gia khi ủy ban nhân 
dân và hội đồng nhân dân các cấp hành chính khác nhau 
chỉ đạo quá trình ra quyết định (Shigehisa 2017).

2.1.3 Mở rộng đô thị ở các khu vực ven đô và biến 
không gian đô thị thành hàng hóa

Để đáp ứng cho dân số đô thị ngày càng tăng, hầu hết 
các thành phố lớn đều thấy được sự phát triển của đất ven 
đô ở vùng ven, thường là do các nhà đầu tư và các nhà 
phát triển tư nhân. Đối với nhiều chính quyền địa phương, 
việc bán quyền sử dụng đất cho các nhà đầu tư tư nhân 
để phát triển mang lại nguồn thu nhập chính cho ngân 
sách hiếm hoi của thành phố (Ngân hàng Thế giới 2020: 
106). Khuôn khổ quản lý và điều hành của nhà nước Việt 
Nam càng khuyến khích chính quyền đô thị mở rộng ra 
bên ngoài và dẫn đến đầu cơ đất đai. Điều này làm gia 
tăng căng thẳng liên quan đến các vấn đề quyền đất đai 
và tham nhũng vốn đã là một lĩnh vực chính của xung đột 
Nhà nước - xã hội ở Việt Nam (Kerkvliet 2014). Việc xây 
dựng các khu định cư đô thị mới, khu kinh tế và trung tâm 
mua sắm cũng làm giảm diện tích đất sẵn có cho mục đích 
sử dụng nông nghiệp truyền thống và dân số nông thôn 
hiện hữu. Dân số ngày càng tăng ở các khu định cư ven 
đô làm gia tăng giao thông do đi lại. Do đó, việc xây dựng 
các khu đô thị mới, bao gồm các cộng đồng dân cư khép 
kín cho tầng lớp trung lưu và thượng lưu, do khu vực tư 
nhân đảm trách, chắc chắn sẽ làm thay đổi cảnh quan của 
các đô thị Việt Nam (Ngân hàng Thế giới 2020a: 106ff).

Đầu cơ đất đai và chỉnh trang đô thị

Bên cạnh việc phát triển vùng ven đô, nhiều thành phố 
cũng hiện đại hóa trung tâm thành phố bằng các khoản 
đầu tư tư nhân, ví dụ như ở TP.HCM. Việc này bao gồm 
việc thay thế nhà ở có lịch sử ở trung tâm bằng nhà cao 
tầng hiện đại có kiến trúc thép và kính. Vào năm 2014, 
56% biệt thự kiểu Pháp ở quận 3 đã bị phá hủy. Có thể 
kể ra một số ví dụ, vào năm 2015, Nhà máy đóng tàu 
Ba Son do Hoàng đế Gia Long xây dựng vào những năm 
1790 đã bị phá hủy; vào năm 2016, Trung tâm Thương 
mại Tax - trước đây là Grands Magasins Charner năm 1926 
đã bị phá dỡ (Doling 2019 trích dẫn Việt Nam Sử học). 
Những khu vực này thường được chuyển đổi thành không 
gian văn phòng, trung tâm mua sắm, cửa hàng đắt tiền, 
câu lạc bộ và căn hộ cho người nước ngoài và tầng lớp 
thượng trung lưu, tạo thành xương sống cho Khu trung 
tâm thương mại mới nổi. Việc này dẫn đến chỉnh trang đô 
thị khi người cao tuổi, người có thu nhập thấp hơn không 
thể trả tiền thuê hoặc mua căn hộ trong các tòa nhà này. 
Do đó, họ bị đẩy ra ngoài và đến các khu vực ven đô, nơi 
họ có thể thay thế người dân nông thôn hiện tại và đẩy 
nhanh sự phân hóa không gian theo các nhóm thu nhập 
(Waibel, 2004).

Không gian xanh

Việc hiện đại hóa môi trường xây dựng và mở rộng đô thị 
ở các khu vực ven đô cho các khu dân cư ở các thành phố 
lớn của Việt Nam đẩy nhanh việc mất không gian xanh và 
hạn chế khả năng có được không gian xanh. Khả năng 
tiếp cận các công viên đặc biệt hạn chế ở TP.HCM với 
diện tích mặt bằng công viên trên mỗi người dân chỉ có 
0,22 m2 so với Hà Nội (1,48 m2).3 Hơn nữa, tại TP.HCM, 
cư dân ở các quận nội thành được quy hoạch trước năm 
1996 có không gian xanh sẵn có cao hơn so với các quận 
ven được quy hoạch sau năm 1996 (Hoàng, Apparicio và 
Phạm, 2019: 2). Tuy nhiên, các quận ven đô và đô thị mới 
tại TP.HCM vẫn có lượng thủy vực, thảm thực vật và đất 
trống cao hơn (Thẩm Thị Ngọc Hân 1, Phạm Khánh Hòa 
1, Hà Bảo Khoa 2 và Trần Thị Vân 2018: 3). Tại Hà Nội, 
từ năm 2007 đến năm 2017, các công trình xây dựng do 
tốc độ phát triển đô thị nhanh dẫn đến không gian xanh 
đô thị giảm từ 10.601,16 ha (36,45%) xuống 2.299,86 ha 
(7,91%) và thủy vực từ 12,02% xuống 7,16% không gian 
đô thị (Lê, Cao và Trần, 2019: 5). Từ năm 2010 đến 2015, 
17 hồ ở Hà Nội đã bị lấp đi trong khi chỉ có 7 hồ mới được 
tạo ra (Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng 
do Nhân Dân trích dẫn, 2018). Việc xây dựng nhà ở và 
các cơ sở hạ tầng khác trên vùng đồng bằng ngập lụt và 
dọc theo các bờ sông cũng làm trầm trọng thêm vấn đề 
lũ lụt. Nước mưa chảy xuống làm gia tăng thiệt hại do lũ 
lụt và khiến người dân địa phương gặp rủi ro, đặc biệt là 
người dân ở các khu định cư phi chính thức và người dân 
nghèo hơn vì họ có nhiều khả năng sống ở những khu 
vực dễ bị ảnh hưởng như gần bờ sông hoặc những khu 
vực không đủ cơ sở hạ tầng. Cuối cùng, sự việc này cũng 
dẫn đến mất không gian công cộng, vốn rất quan trọng 
để sử dụng cho giải trí và gắn kết xã hội trong cộng đồng. 
Các khu đô thị mới, do các công ty đầu tư lớn xây dựng, 
thường không có không gian công cộng trong quá trình 
phát triển vì chúng thuộc sở hữu tư nhân và do đó có thể 
tuân theo các quy tắc và quy định tư nhân (Douglas 2009). 
Điều này hạn chế cơ hội tham gia. Việc giảm không gian 
công cộng do quá trình tư nhân hóa và việc trở thành 
hàng hóa làm gia tăng bất bình đẳng xã hội do việc tiếp 
cận không gian cho các hoạt động giải trí, kinh tế hoặc 
có sự tham gia bị hạn chế tùy thuộc vào thu nhập. Không 
gian xanh và bản sắc đô thị có ý nghĩa quan trọng trong 
việc xây dựng để nhận dạng đô thị.

2.1.4 Cơ cấu kinh tế và bất bình đẳng xã hội

Nhìn chung, kể từ khi chính sách đổi mới kinh tế, “Đổi 
mới,” vào năm 1986 mở đường cho kinh tế thị trường, Việt 
Nam đã có một thành tích đáng kể về tỷ lệ giảm nghèo đa 
chiều (thành thị: 1,2%, nông thôn: 8,0 % và chung: 5,7%) 
(GSO, 2020: 863). Tuy nhiên, đồng thời, chênh lệch kinh 

3 Để so sánh, trung bình các thành phố ở Châu Âu cung cấp khoảng 
18,2m2 không gian xanh công cộng có thể tiếp cận và 44% nơi sinh 
sống cho dân số đô thị trong phạm vi 300m công viên công cộng 
(Hội đồng Châu Âu 2019).
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tế đã phát sinh ở khu vực thành thị giữa các gia đình giàu 
và nghèo, nơi 20% người giàu nhất kiếm được khoảng 
7,2 lần thu nhập của 20% người nghèo nhất (GSO, 2020: 
852). Theo Rigg (2016), các hộ gia đình thuộc các nhóm 
yếu thế như người dân tộc thiểu số bị mắc bẫy nghèo. 
Từ năm 2014, chỉ số GINI khu vực thành thị chỉ giảm từ 
38,7% xuống 37,4% (GSO, 2020: 857). Do đó, giảm bất 
bình đẳng xã hội cần phải là khía cạnh trọng tâm của mọi 
chiến lược phát triển đô thị.

Nhìn chung, thị trường lao động Việt Nam có mức độ phụ 
nữ tham gia cao hơn, có 79% phụ nữ ở độ tuổi từ 15 đến 
64 được thuê hoặc tìm kiếm công việc (Preet 2019). Về 
khởi nghiệp, Việt Nam thực hiện tương đối tốt các biện 
pháp bình đẳng giới. Phụ nữ sở hữu 25% doanh nghiệp 
vừa và nhỏ của Việt Nam4 và nắm giữ 17,6% ghế hội đồng 
quản trị trong các công ty (Greene 2017)5. Phụ nữ cũng 
tham gia vào lĩnh vực khởi nghiệp ở mức độ thậm chí còn 
cao hơn nam giới - 15,5% phụ nữ so với 11, 6% nam giới 
(Khánh Chi 2019, Preet 2019). Tuy nhiên, mặc dù trình độ 
học vấn của phụ nữ cao hơn nam giới một chút, vẫn tồn 
tại khoảng cách giới khá lớn về thu nhập với phụ nữ thu 
nhập trung bình thấp hơn nam giới mỗi năm 3.000.000 
đồng (khoảng 130.2 USD) (thu nhập khoảng một tháng) ở 
mọi ngành và mọi nhóm lứa tuổi (Chowdhury và các cộng 
sự, 2018:1). Phụ nữ có xu hướng làm việc trong các ngành 
nghề được trả lương thấp hơn so với nam giới, đặc biệt là 
khu vực kinh tế phi chính thức. Hơn nữa, ngày càng nhiều 
phụ nữ sẵn sàng nhận mức lương thấp hơn để có được 
công việc có giờ làm, nghỉ phép và bảo hiểm tốt hơn. Điều 
này bị ảnh hưởng bởi sự phân bổ công việc gia đình không 
đồng đều khi phụ nữ dành nhiều hơn 14 giờ mỗi tuần cho 
công việc chăm sóc gia đình và nội trợ (Chowdhury và các 
cộng sự, 2018:1).

Đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp ở khu vực ven 
đô và thành thị, khu vực kinh tế phi chính thức là nguồn 
thu nhập chính (Trần 2018). Gần một  phần tư tất cả các 
ngành nghề chính (23,5%) được tìm thấy ở khu vực phi 
chính thức, trong đó sản xuất, thương mại và dịch vụ là 
các ngành công nghiệp phi chính thức chủ yếu. Tính trung 
bình, phụ nữ chiếm tỷ lệ cao trong khu vực phi chính thức, 
ví dụ như ở Thành phố Hồ Chí Minh, phụ nữ chiếm 56% 
việc làm phi chính thức (so với chỉ 42% làm việc chính 
thức) và kiếm được ít hơn 50% so với nam giới (Cling và 
các cộng sự. 2011:20). Từ kinh doanh đến các dịch vụ như 
làm tóc, tái chế và nông nghiệp, khu vực phi chính thức 
cung cấp việc làm đa dạng và cung cấp các dịch vụ quan 
trọng cho người dân thành thị. Điều này bao gồm khả 
năng tiếp cận thuận tiện, theo địa phương vào thị trường 
với sản phẩm tươi rẻ cũng như các dịch vụ. Điều này tăng 
cường gắn kết xã hội trong các khu dân cư, thường hoạt 
động như không gian bán công cộng để giao lưu (tức là 
quán cà phê vỉa hè) và giảm nhu cầu đi lại. Tuy nhiên, việc 
làm trong khu vực phi chính thức rất dễ bị tổn thương 

4 Người Đông Nam Á trung bình: 8%
5 Trung bình toàn cầu: 15%, Úc: 20,1%, Hoa Kỳ: 14,2%, Singapore: 9,4% và Trung Quốc: 9,2%

trước các cú sốc bên ngoài. Chính phủ thường hạn chế 
quyền tiếp cận không gian công cộng vốn là nguồn lực 
cần thiết cho việc làm phi chính thức, ví dụ như trong thời 
gian đóng cửa do đại dịch corona 2020/21, do đó làm 
giảm thu nhập trong lĩnh vực không có mạng lưới an sinh 
xã hội (ILO 2020: 7; Unicef 2020). Thành phố Hồ Chí Minh 
và Hà Nội cũng là nơi có ngành công nghệ và khởi nghiệp 
đang phát triển, mang lại việc làm cho một số nhỏ thuộc 
tầng lớp trung lưu có trình độ học vấn (Deshmukh 2020). 
Tuy nhiên, như các cuộc đình công gần đây của các tài 
xế Grab tại Việt Nam cho thấy (Buckley 2020b), phần lớn 
ngành này vẫn dựa vào sự bóc lột sức lao động và tái tạo 
bất bình đẳng xã hội. Đình công lao động và tranh chấp 
tiền lương cũng là nguyên nhân sâu xa của các cuộc đình 
công ở khu vực công nghiệp ven đô (Sui và Chan, 2015; 
Kerkvliet, 2011). Quyền lao động tốt hơn sẽ hỗ trợ người 
dân thành thị yếu thế và tăng khả năng tham gia của họ 
vào cuộc sống đô thị.

Giao thông và các dịch vụ cơ bản

Sự phát triển kinh tế và bình đẳng xã hội ở các khu đô thị 
bị ảnh hưởng mạnh mẽ do thiếu đầu tư để đáp ứng nhu 
cầu cơ sở hạ tầng cho dân số đô thị ngày càng tăng. Mật 
độ cơ sở hạ tầng đường thấp làm tăng tình trạng kẹt xe, 
ngày càng tăng thêm do các ngõ hẹp trong các khu vực 
dân cư nội thành và một lượng lớn ô tô và xe máy thuộc sở 
hữu tư nhân và thiếu phương tiện giao thông công cộng. 
Việc đầu tư cho cơ sở hạ tầng cơ bản ở các đô thị còn hạn 
chế - thu gom rác thải, xử lý nước thải và cấp nước công 
cộng - dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường đô thị ngày 
càng gia tăng. Tại Hà Nội, 80% lượng nước thải của thành 
phố được xả trực tiếp vào các tuyến đường thủy, do đó 
gần 50% người dân sống trong các khu vực được phân 
loại là ô nhiễm nặng (Ngân hàng Thế giới 2020a: 42). Hơn 
nữa, chỉ một phần tư diện tích của Hà Nội có hệ thống 
thoát nước hoạt động dẫn đến tình trạng ngập lụt thường 
xuyên do mưa và thiếu hệ thống thoát nước. Vấn đề này 
càng trầm trọng hơn do việc bít kín không gian xanh. Điều 
này khiến cho những cư dân có thu nhập thấp gặp bất lợi 
vì họ thường sống ở những khu vực không có hệ thống 
thoát nước thải (Ngân hàng Thế giới 2019b:30).

Khả năng có được nguồn cấp nước công cộng và chất 
lượng nước máy tin cậy không có. Các hộ gia đình ở khu 
vực ven đô thường không có hoặc có nước máy bị hạn 
chế. Hơn nữa, cư dân ở các khu vực ven đô cần phải trả 
tiền cho công trình xây dựng và đường ống để kết nối với 
mạng lưới nước công cộng vì chính phủ chỉ cung cấp hệ 
thống đường ống chính, do đó, có một rào cản tài chính 
đối với các hộ nghèo. Việc sử dụng nước mưa và nước bề 
mặt vẫn còn phổ biến ở các hộ gia đình này, không những 
gây rủi ro cho sức khỏe mà còn là gánh nặng cho phụ nữ 
là những người chăm sóc chính và các hộ nghèo.
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2.2 Biến đổi khí hậu và phát triển đô thị

Việt Nam nằm trong số mười quốc gia dễ bị tổn thương 
nhất do biến đổi khí hậu, với 75% dân số có nguy cơ bị 
ảnh hưởng. Đồng thời, đô thị hóa và phát triển nhanh 
chóng đóng vai trò là động lực thúc đẩy biến đổi khí hậu 
(DiGregorio, Trần, Garschagen và Tyler 2016: 12). Phát 

triển đô thị củng cố quá trình này và sẽ tăng tác động của 
biến đổi khí hậu đối với người dân đô thị. Đồng thời, giảm 
nhẹ biến đổi khí hậu và phát triển đô thị xanh là những 
định hướng chính cho các chính sách đô thị của Việt Nam, 
thể hiện trong cam kết của Việt Nam hướng tới các mục 
tiêu phát triển bền vững (SDG).

Bảng 1. Mối quan hệ giữa phát triển đồng thời và biến đổi khí hậu

Nguồn: Tác giả

Sự phát triển đô thị góp phần vào biến đổi khí hậu 
như thế nào

Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến đô thị như thế nào

Dân cư Tăng nhu cầu về nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông:

	 Tăng độ bê tông hóa và phát thải từ các hoạt 
động giao thông và kinh tế

	 Tăng tiêu thụ năng lượng để làm mát nhà
	 Tăng tiêu thụ tài nguyên từ khu vực nông thôn 

và ven đô

Tăng dân số do người di cư từ nông thôn do tác động của 
biến đổi khí hậu đến các vùng nông thôn

Tình trạng yếu thế của người di cư, đặc biệt là phụ nữ làm 
công việc có thu nhập thấp và các khu nhà ở có rủi ro cao

Rủi ro sức khỏe cao hơn cho người dân ở các khu vực có 
mật độ ngày càng đông đúc

Giao thông Tăng phương tiện giao thông (xe máy và ô tô) tăng phát 
thải CO2 từ các thành phố

Tăng các hạt mịn làm giảm chất lượng không khí

Tăng chi phí bảo trì do thiệt hại bởi các hiện tượng thời tiết 
cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra

Cản trở hệ thống giao thông do lũ lụt và thiệt hại

Xây dựng và Nhà ở Tăng phát thải CO2 từ công việc và vật liệu xây dựng

Giảm không gian cây xanh và mất độ phủ xanh cũng như 
bê tông hóa tạo ra vi khí hậu khắc nghiệt có nhiệt độ cao 
do mất chức năng làm mát

Tăng nguy cơ lũ lụt do các hiện tượng thời tiết cực đoan và 
sự bê tông hóa, đặc biệt ở các hộ gia đình thu nhập thấp 
sống trong khu vực có rủi ro cao

Phá hủy nhà cửa và cơ sở hạ tầng do các hiện tượng thời 
tiết cực đoan

Cấp nước Tiêu thụ quá mức và ô nhiễm từ các khu vực đô thị Thiếu nguồn cung cấp nước đủ cho khu vực đô thị do giảm 
nguồn nước ngầm và nước bề mặt

Năng lượng Tiêu thụ năng lượng ở các thành phố ngày càng tăng cần 
thêm nhiều nguồn năng lượng hơn từ nội địa, đặc biệt là 
thủy điện

	 Giảm tài nguyên nước
	 Tăng phát thải CO2

Giảm mực nước ở các con sông ở Việt Nam làm giảm sản 
xuất năng lượng cho các đô thị, do tầm quan trọng của 
thủy điện

Thoát nước Giảm nước ngầm do lắp kín đất Tăng rủi ro lũ lụt và các hiện tượng thời tiết cực đoan

Kinh tế Tăng phát thải CO2 từ các ngành công nghiệp Mất đất canh tác và giảm năng suất nông nghiệp (Nguồn 
cung lương thực)

2.2.1 Di cư từ nông thôn ra thành thị 

Chi phí sinh thái của phát triển đô thị và tác động của biến 
đổi khí hậu đến việc sử dụng đất và nông nghiệp đã đẩy 
dân cư nông thôn ra thành thị. Trong 5 năm vừa qua, tất 
cả các tỉnh nông thôn đều mất dân số trong khi các thành 
phố lớn như Hà Nội, TP. HCM và Đà Nẵng đều ghi nhận 

mức tăng dân số (GSO 2020: 135-136). Dân số tại Đồng 
bằng sông Cửu Long ở miền Nam, vựa lúa của Việt Nam 
đã giảm từ năm 2015 với mức di cư đi khỏi nhanh đáng kể 
so với việc di cư đến, trong khi TP.HCM và các khu vực lân 
cận đang tăng nhanh (GSO, 2020:136).
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Bảng 2. Biến động dân số tại vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Mê Kông 2015-2019 (%)

Nguồn: GSO 2020

2015 2016 2017 2018 2019 (est.)

Đồng bằng sông Mê Kông Di cư đến 1,1 1,1 0,6 1 1

Di cư đi khỏi 6,5 5,7 4,6 6,8 9

Di cư thuần -5.5 -4.6 -4.0 -5.8 -8,0

Vùng Đông Nam Bộ (TP.HCM) Di cư đến 12.8 10.8 7.9 11.8 16.1

Di cư đi khỏi 3.1 2.4 2.4 1.9 1.5

Di cư thuần 9.7 8.4 5.5 9.9 14.6

Trong tương lai, việc mất đất canh tác do nhiễm mặn và 
mực nước biển dâng cao, cũng như do bão và các hiện 
tượng thời tiết cực đoan khác sẽ càng đẩy nhanh dân cư 
nông thôn từ vùng đất của họ đến các thành phố, gây 
áp lực lên cơ sở hạ tầng, nhà ở và thị trường việc làm 
vốn đã thiếu thốn (ADB 2020). Lao động nông thôn yếu 
thế, không có đất trước tiên sẽ buộc phải di cư do mất cơ 
hội việc làm nông nghiệp. Tác động đến phụ nữ sẽ mạnh 
hơn do nữ giới hóa lĩnh vực nông nghiệp. Hơn nữa, phụ 
nữ vẫn còn ở lại nông thôn sẽ thấy khối lượng công việc 
ngày càng tăng trong khi đó những người di cư thường sẽ 
kiếm được ít thu nhập hơn nam giới (UNESCO, na). Tại các 
thành phố, những người di cư từ nông thôn sẽ bị đẩy vào 
các khu nhà ở yếu thế, thường ở các khu vực có nguy cơ 
lũ lụt cao dọc theo bờ sông, trên đồng bằng ngập lụt hoặc 
không có hệ thống thoát nước thải phù hợp.

2.2.2 Tiêu thụ đô thị là tác nhân biến đổi khí hậu

Môi trường xây dựng

Việc giảm và thiếu không gian xanh cùng với việc mất độ 
phủ xanh như cây cối và việc lấp thủy vực để xây dựng 
nhà ở, bãi đậu xe và đường xá dẫn đến bê tông hóa. Điều 
này bao gồm việc bít kín vùng đồng bằng ngập lụt và bờ 
kè làm trầm trọng thêm vấn đề ngập lụt. Bê tông hóa đất 
cũng tạo ra khí hậu cực đoan trong không gian đô thị với 
nhiệt độ cao hơn khi mất đi chức năng làm mát của tán lá 
xanh, bề mặt nước và mất đất. Đồng thời, việc máy điều 
hòa không khí hiện diện khắp nơi để chống lại nhiệt độ 
tăng cao làm tăng tiêu thụ năng lượng hơn nữa và do đó 
phát thải CO2. Cuối cùng, do dòng chảy từ nước mưa 
không thể nhỏ giọt nữa, điều này tác động tiêu cực đến 
mực nước ngầm ở các khu vực đô thị và làm giảm nguồn 
cung cấp nước cho địa phương.

Tiêu thụ năng lượng

Trong thập kỷ vừa qua, Việt Nam ghi nhận mức tiêu thụ 
năng lượng bình quân trên đầu người tăng (577,5 KgOE/
người năm 2014 lên 652,2 KgOE/người năm 2019) và tiêu 
thụ điện trên đầu người từ 1535,1 Kwh/người năm 2014 
ước tính năm 2019 là 1981,1 Kwh/người (GSO 2020: 
263). Việc xây dựng các nhà máy thủy điện cho mục đích 
tiêu dùng chủ yếu là đô thị và công nghiệp làm giảm lượng 
nước bề mặt ở các vùng nông thôn. Điều này được đẩy 
nhanh bởi nhu cầu ngày càng tăng. Một số kịch bản cho 
rằng đến năm 2035 nhu cầu năng lượng sẽ cao hơn gần 
2,5 lần so với năm 2015 (Báo cáo Triển vọng Năng lượng, 
2017:2).

Phát thải đô thị và chất lượng không khí

Việc gia tăng công việc xây dựng và công nghiệp hóa 
thường với các tiêu chuẩn môi trường thấp về ô nhiễm 
bao gồm tiền phạt thấp và luật pháp yếu kém ở các khu 
vực đô thị và vùng ven đô làm tăng phát thải CO2 ở các 
đô thị Việt Nam. Phương tiện giao thông cơ giới, cá nhân 
gia tăng càng góp phần vào việc phát thải CO2 và các 
hạt mịn trong không khí (GSO 2020: 713). Từ năm 2014 
đến 2019, mức phát thải CO2 bình quân đầu người tăng 
từ 1.960,5 Kg CO2/người lên 2.445 Kg CO2/người (GSO 
2020:263). Tốc độ tăng trưởng giao thông đường bộ 11% 
hàng năm nhấn mạnh sự phát triển này.

Chất lượng không khí kém tại các thành phố Việt Nam còn 
do mức hàm lượng vật chất hạt mịn, VOC (hợp chất hữu 
cơ dễ bay hơi), CO2 và các chất ô nhiễm khác tăng cao. 
Trong những năm gần đây, Hà Nội và TP.HCM thường 
xuyên vượt tiêu chuẩn của WHO về chất lượng không khí, 
chẳng hạn năm 2017, Hà Nội vượt tiêu chuẩn của WHO 
257 ngày và TP.HCM là 222 ngày (Nguyễn và Blume 2017: 
11). Năm 2013, tổng số ca tử vong do ô nhiễm không khí 
của Việt Nam ước tính 66.314 ca tử vong và 5,2% GDP 
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được sử dụng cho chi phí phúc lợi liên quan đến ô nhiễm 
không khí (WHO, 2016: 102), với những người dân có thu 
nhập thấp, yếu thế và phụ nữ là nhóm có nguy cơ chính.

Sử dụng tài nguyên đô thị

Các khu vực đô thị phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp 
và các nguồn lực ở vùng ven đô và vùng nông thôn xa 
thành thị khi dấu chân sinh thái của chúng vượt qua khu 
vực hành chính (Tacoli 1998: 149). Vật liệu xây dựng được 
sản xuất ở các vùng nông thôn, bao gồm đá, cát và gỗ. 
Các nguồn tài nguyên khác cần thiết cho các ngành công 
nghiệp đô thị kể cả kim loại hiếm. Chi phí môi trường để 
sản xuất các nguồn tài nguyên này được chuyển đến các 
vùng nông thôn, thường là ở các vùng Tây nguyên nơi có 
đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Đất ở khu vực ven 
đô cũng được sử dụng làm bãi chôn lấp rác thải đô thị và 
nước thải đô thị gây ô nhiễm đường thủy nông thôn. Việc 
sản xuất thực phẩm cho các khu vực thành thị thường sử 
dụng quá nhiều nước ngầm ở nông thôn dẫn đến các vấn 
đề về nhiễm mặn.

2.2.3 Tác động của biến đổi khí hậu lên hạ tầng 
đô thị

Giao thông 

Cơ sở hạ tầng hiện có ở hầu hết các thành phố Việt Nam 
vốn đã thiếu thốn cho người dân đô thị hiện nay. Ùn tắc 
giao thông là chuyện thường ngày ở các thành phố lớn 
của Việt Nam khi sử dụng đường bộ để vận tải hành khách 
và phương tiện giao thông đông đúc tăng lên hàng năm 
trong thập kỷ vừa qua (GSO, 2020: 713). Ngập lụt vào 
mùa mưa do thiếu hệ thống thoát nước thải hoạt động 
càng làm trầm trọng thêm những vấn đề này. Hiện tượng 
thời tiết cực đoan tăng lên do biến đổi khí hậu sẽ làm gia 
tăng thêm những vấn đề này. Đầu tư vào hệ thống thoát 
nước mưa đô thị là cần thiết để giảm ngập lụt và tăng 
cường an toàn cho các nhóm yếu thế. Chi phí bảo trì cho 
cơ sở hạ tầng hiện có, như đường xá, sẽ tăng lên do thiệt 
hại bởi nắng nóng và mưa. Ngân hàng Thế giới ước tính 
sự gián đoạn liên quan đến khí hậu có thể gây ra thiệt hại 
lên tới 1,9 triệu đô la Mỹ mỗi ngày (Oh và Espinet 2019). 
Cụ thể, khoảng 10% hệ thống đường sắt quốc gia gặp rủi 
ro và khi xem xét các tác động của biến đổi khí hậu trong 
tương lai, con số này có thể tăng lên tới 20%, làm gián 
đoạn nền kinh tế đô thị và các kết nối giao thông chính và 
kết nối toàn diện (Oh và Espinet 2019).

Cấp nước

Các hộ gia đình Việt Nam nhìn chung có xu hướng kết 
hợp nhiều nguồn nước khác nhau (nước mưa, nước giếng, 
nước máy, nước đóng chai và nước bề mặt). Làm thế này 
giúp giảm thiểu tình trạng thiếu hụt và cải thiện khả năng 
tiếp cận (Ngân hàng Thế giới 2019b: 31). Do đó, 99,4% 

hộ gia đình thành thị được sử dụng nguồn nước hợp vệ 
sinh và hầu hết cũng được sử dụng hệ thống cấp nước tập 
trung (GSO, 2020: 821). Tuy nhiên, sự sụt giảm nước bề 
mặt và nước ngầm cũng như việc ô nhiễm nguồn nước có 
tác động tiêu cực đến nguồn cung cấp nước ở các thành 
phố. Trong mùa khô, việc nhiều thành phố của Việt Nam 
cắt nguồn cấp nước cho các hộ gia đình ở thành thị đã 
phổ biến (Ngân hàng Thế giới 2019b: 32). Vì biến đổi khí 
hậu sẽ làm gia tăng vấn đề này, mối đe dọa đối với nguồn 
cấp nước đô thị cũng sẽ tăng lên. Hơn nữa, nhiều hộ gia 
đình yếu thế không được đưa vào số liệu thống kê đó 
(một số ước tính gần như gấp đôi cư dân TP.HCM), bao 

(SDG 11) Làm cho các thành phố tham gia toàn 
diện, an toàn, có khả năng chống chịu và bền 
vững:

•	 Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người được tiếp cận với nhà 
ở đầy đủ, an toàn và giá cả phải chăng và cũng như các dịch vụ 
cơ bản và nâng cấp các khu ổ chuột

•	 Đến năm 2030, tạo khả năng tiếp cận hệ thống giao thông an 
toàn, giá cả phải chăng, dễ tiếp cận và bền vững cho tất cả mọi 
người, cải thiện an toàn đường bộ, đáng chú ý là mở rộng giao 
thông công cộng, đặc biệt chú ý đến nhu cầu của những người 
có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, phụ nữ, trẻ em, người khuyết 
tật và người già

•	 Đến năm 2030, tăng cường Đô thị hóa toàn diện và bền vững và 
năng lực quy hoạch và quản lý định cư cho người tham gia, hội 
nhập và bền vững ở tất cả các quốc gia

•	 Tăng cường nổ lực bảo vệ và giữ gìn các di sản văn hóa và thiên 
nhiên của thế giới

•	 Đến năm 2030, giảm đáng kể số người tử vong và số người bị 
ảnh hưởng và giảm đáng kể thiệt hại kinh tế trực tiếp so với tổng 
sản phẩm quốc nội toàn cầu do thiên tai, bao gồm cả thảm họa 
liên quan đến nước, với trọng tâm là bảo vệ người nghèo và 
người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương

•	 Đến năm 2030, giảm tác động môi trường bất lợi bình quân 
đầu người ở các thành phố, kể cả đặc biệt chú ý đến chất lượng 
không khí và quản lý chất thải đô thị và các chất thải khác

•	 Đến năm 2030, cung cấp khả năng tiếp cận phổ biến tới các 
không gian an toàn, toàn diện và dễ tiếp cận, xanh và công 
cộng, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ em, người già và người 
khuyết tật

•	 Hỗ trợ tích cực các liên kết kinh tế, xã hội và môi trường giữa các 
vùng đô thị, vùng ven đô và nông thôn bằng cách tăng cường 
quy hoạch phát triển vùng và quốc gia

•	 Đến năm 2030, tăng đáng kể số lượng thành phố và khu định cư 
cho con người, áp dụng và thực hiện các chính sách và kế hoạch 
tổng hợp hướng tới toàn diện, hiệu quả tài nguyên và thích ứng 
với biến đổi khí hậu, khả năng chống chịu với thiên tai, phát triển 
và thực hiện, phù hợp với Khuôn khổ Sendai về Giảm thiểu Rủi 
ro Thiên tai 2015-2030, quản lý rủi ro thiên tai toàn diện ở tất 
cả các cấp

•	 Hỗ trợ các nước kém phát triển nhất, bao gồm cả việc hỗ trợ tài 
chính và kỹ thuật, xây dựng các tòa nhà bền vững và có khả năng 
chống chịu bằng cách sử dụng vật liệu tại địa phương.
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gồm cả cư dân đô thị không đăng ký và cư dân định cư 
phi chính thức. Họ phụ thuộc nhiều hơn vào các nguồn 
nước tự do (mưa, giếng hoặc bề mặt), do đó khả năng 
tiếp cận của họ có thể bị hạn chế nghiêm trọng do biến 
đổi khí hậu trong tương lai. Mực nước biển dâng lên cũng 
dẫn đến nhiễm mặn nguồn nước cản trở việc tiêu dùng và 
sử dụng cho nông nghiệp, đặc biệt là đối với các thành 
phố ở vùng đồng bằng. Bảng cho thấy mực nước thấp do 
hạn hán thường xuyên vào mùa khô và lượng mưa giảm 
làm trầm trọng thêm nguy cơ này (Ngân hàng Thế giới 
2019b: 30ff).

Tác động của biến đổi khí hậu đến việc việc cung 
cấp Năng lượng

Dòng nước thấp hơn ở các con suối vùng cao do biến đổi 
khí hậu cũng sẽ ảnh hưởng đến sản xuất năng lượng ở 
Việt Nam vốn vẫn phụ thuộc vào thủy điện khi 99% hộ 
gia đình thành thị được sử dụng điện. Khi tiêu thụ năng 
lượng tăng lên, sản lượng thường bị thiếu hụt do mực 
nước thấp vào mùa khô và do đó gây nguy hiểm cho việc 
cung cấp năng lượng cho các khu vực đô thị (Hồ 2016; 
Đặng 2020). Để giảm thiểu mối đe dọa này và giảm phát 
thải, chính phủ đang đầu tư vào năng lượng tái tạo, chủ 
yếu là thủy điện, với mục tiêu tăng gần gấp ba sản lượng 
từ khoảng 58 tỷ kWh vào năm 2015 lên 186hwh vào năm 
2030 (Das 2020).

2.2.4 Quy hoạch đô thị và mục tiêu phát triển bền 
vững ở Việt Nam

Với rủi ro ngày càng tăng do biến đổi khí hậu và đô thị hóa 
nhanh là động lực thúc đẩy hơn nữa, Mục tiêu Phát triển 
Bền vững có thể đề ra khuôn khổ để Việt Nam giải quyết 
vấn đề tương lai đô thị bền vững, trong đó có tính đến 
các nhu cầu xã hội, sinh thái và kinh tế và đưa ra giải pháp 
giảm thiểu nguy cơ biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu cũng 
như các Mục tiêu Phát triển Bền vững được lồng ghép 
trong hầu hết các quy hoạch phát triển đô thị của Việt 
Nam bao gồm Luật Quy hoạch Đô thị và Định hướng Quy 
hoạch Tổng thể việc Phát triển Hệ thống Đô thị của Việt 
Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050, Chiến 
lược Quốc gia về Biến đổi Khí hậu và Đề án Phát triển Đô 
thị ứng phó với Biến đổi Khí hậu giai đoạn 2013-2020. 
Chính phủ cam kết cải thiện khả năng thích ứng và giảm 
nhẹ biến đổi khí hậu, đặc biệt là trong khuôn khổ phát 
triển đô thị (MPI, 2018). Do cam kết này, Việt Nam có một 
thành tích thực hiện ấn tượng trong quá trình thực hiện 
các Mục tiêu Phát triển Bền vững. So với các nền kinh tế 
thị trường mới nổi khác, quốc gia này đứng trong nhóm 
25% hàng đầu về phần lớn các chỉ số (Baum, 2020). Cam 
kết này được củng cố bằng việc đầu tư cơ sở hạ tầng đáng 
kể để cung cấp các dịch vụ cơ bản về tiếp cận đường bộ, 
giáo dục, cấp nước và chăm sóc sức khỏe cho phần lớn 
người dân (Baum, 2020). Nhìn chung, các Mục tiêu Phát 
triển Bền vững đưa ra hướng dẫn cơ bản cho các chính 
sách đô thị của Việt Nam và việc thực hiện các chính sách 
này là động lực chính trị quan trọng. Trong bối cảnh đô 

thị, liên quan đến chuyển đổi sinh thái - xã hội, Việt Nam 
ưu tiên mục tiêu SDG 11.6 nhằm giảm tác động bất lợi 
đến môi trường bình quân đầu người ở các thành phố, có 
chú ý đến chất lượng không khí và quản lý chất thải đến 
năm 2030 (Development Asia 2020). Bằng cách thích ứng 
và giảm nhẹ biến đổi khí hậu đặt trọng tâm vào chiến lược 
phát triển đô thị, chính phủ Việt Nam nỗ lực kết nối các 
khía cạnh xã hội và sinh thái của quá trình đô thị hóa và 
phát triển đô thị. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững đưa ra 
các mục tiêu và chỉ số về các khía cạnh kinh tế, xã hội và 
sinh thái của phát triển đô thị. Chính phủ cũng nhận ra sự 
liên kết giữa các khía cạnh khác nhau này.

Tuy nhiên, thay vì tiếp cận tổng thể, tập trung vào chuyển 
đổi sinh thái - xã hội, hầu hết các chính sách đô thị ở Việt 
Nam ưu tiên các giải pháp công nghệ và cơ sở hạ tầng. 
Các mục tiêu môi trường không được phối hợp đầy đủ với 
các mục tiêu kinh tế và xã hội, do đó làm giảm khả năng 
hiệp lực có thể có giữa các mục tiêu xã hội và môi trường 
(Development Asia 2020). Việc thiếu sự tham gia của xã 
hội và các diễn đàn thảo luận mới hơn về kinh tế dùng 
chung và các hình thức di chuyển sáng tạo đã hạn chế 
khả năng hiệp lực có thể giữa công bằng xã hội với thích 
ứng và giảm thiểu trong khuôn khổ chính sách hiện hành 
của quốc gia.
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CHƯƠNG 3: CHUYỂN ĐỔI SINH THÁI - XÃ HỘI  
TRÊN THỰC TẾ (ĐƯỜNG LỐI GIẢI QUYẾT CHO CHUYỂN 
ĐỔI SINH THÁI - XÃ HỘI Ở VIỆT NAM: SỰ THAM GIA, 
NHÀ Ở VÀ GIAO THÔNG)

3.1. Tham gia không gian đô thị: không gian công 
cộng, phản đối và hợp tác

Mục tiêu SDG 11.3:

Đến năm 2030, tăng cường Đô thị hóa toàn diện và bền vững và khả năng quy hoạch và 
quản lý khu định cư cho người dân tham gia, hội nhập và bền vững ở tất cả các nước

Các SDG, đặc biệt SDG 11.3, đưa ra đường lối giải quyết 
đối với chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các thành phố Việt 
Nam, kết hợp công bằng sinh thái xã hội với cải thiện phúc 
lợi người dân và bảo vệ tránh các rủi ro môi trường và biến 
đổi khí hậu.

Để đạt được mục tiêu này, phát triển đô thị cần tính đến 
các thành phần xã hội ở thành phố. Điều này được thể 
hiện rõ nhất qua cơ hội cho người dân thành thị tham 
gia vào việc ra quyết định cũng như xây dựng và sử dụng 
không gian đô thị cũng như đề ra theo mục tiêu SDG 11. 
Sự tham gia của xã hội là quan trọng để duy trì và tạo ra 
sự gắn kết xã hội trong các thành phố. Chỉ khi nào công 
dân tham gia vào việc tạo ra và quản lý không gian đô thị 
thì mới có thể có công bằng xã hội và sinh thái (Schmid 
2012). Do đó, sự tham gia của xã hội là một vấn đề xuyên 
suốt đối với chuyển đổi sinh thái - xã hội bao gồm công 
bằng sinh thái - xã hội, phúc lợi người dân, có giảm nghèo 
và giảm thiểu rủi ro môi trường. Việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng bền vững và công bằng xã hội, bao gồm nhà ở và 
giao thông như thảo luận dưới đây cần phải được gắn vào 
các cơ cấu cho phép xã hội tham gia. Để cho phép chuyển 
đổi sinh thái - xã hội, cần có sự đầu tư vào các chính sách 
và cơ chế cho phép sự tham gia của xã hội và chính trị. 
Đã có một số cách thức tham gia không chính thức ở Việt 
Nam (xem bên dưới), tuy nhiên, vẫn còn thiếu các kênh 
chính thức do chính phủ đưa ra.

3.1.1. Bối cảnh chính trị cho sự tham gia của xã 
hội ở Việt Nam

Hình thức tham gia có tổ chức

Các hình thức tham gia có tổ chức ngoài cơ cấu Nhà nước 
còn hạn chế ở Việt Nam. Thay vào đó, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, một cái ô cho hầu hết các tổ chức quần chúng 
ở Việt Nam, là cơ quan trung ương để tham gia chính trị 
ngoài Đảng Cộng sản. Các tổ chức thành viên của Mặt 
trận, như Công đoàn, Đoàn thanh niên và Hội phụ nữ - là 
những phương tiện trung tâm để tham gia. Các tổ chức 

này cũng đóng vai trò là các tổ chức phi chính phủ giúp đỡ 
các nhóm yếu thế, như dân tộc thiểu số hoặc cứu trợ thiên 
tai. Công đoàn là đơn vị cố vấn chính sách. Tuy nhiên, chỉ 
có vài kênh thông tin chính thức cho phép người dân tham 
gia vào các quyết định chính sách phát triển đô thị. Sự 
tham gia của công chúng vào việc quy hoạch đô thị không 
được thiết lập về mặt chính trị. Tuy nhiên, một số tổ chức 
phi chính phủ hoạt động dưới sự giám sát của chính phủ, 
đặc biệt liên quan đến bảo tồn môi trường, giảm thiểu 
biến đổi khí hậu và hỗ trợ xã hội cho người dân nghèo. 
Nhìn chung, Việt Nam vẫn còn hạn chế sự tham gia của 
công chúng và do đó kể cả việc đưa những nhu cầu và lợi 
ích của địa phương vào các quyết định phát triển đô thị. 
Việc xã hội tham gia tốt hơn sẽ gia tăng gắn kết xã hội 
như được thấy trong thời gian đại dịch và sẽ hỗ trợ phát 
triển đô thị có tính đến nhu cầu liên quan đến nhà ở, giao 
thông và không gian giải trí (Norlund 2007).

Hình thức tham gia không chính thức của xã hội

Ngoài các cơ cấu chính thức này, còn có các nhóm địa 
phương không chính thức tạm thời hoặc dài hạn, như 
nghệ sĩ, nông dân, các nhóm dựa trên tín ngưỡng và khu 
dân cư. Một số mạng lưới không chặt chẽ này sử dụng 
phương tiện truyền thông xã hội để hợp tác và một số 
cũng hoạt động chính trị. Trái ngược với cách tiếp cận 
chính sách kỹ trị, trong cuộc sống hằng ngày, các hoạt 
động tham gia có thể được tìm thấy rộng rãi ở các thành 
phố Việt Nam. Những hoạt động này đã đưa ra những 
đường lối giải quyết vấn đề chuyển đổi sinh thái - xã hội, 
đặc biệt là công bằng xã hội và sinh thái cũng như việc cải 
thiện phúc lợi của người dân. Những hoạt động này cũng 
có thể đưa ra các mô hình vai trò cho việc sử dụng các 
vật liệu và thực hành bền vững, ví dụ như công nhân tái 
chế địa phương. Hiện nay, những hoạt động này là không 
chính thức và không được đưa vào cơ cấu thông tin chính 
thức của Nhà nước. Thay vào đó, họ sử dụng các mối 
tương tác không chính thức hoặc tách biệt khỏi Nhà nước. 
Sử dụng khái niệm không gian hòa giải (Koh 2006), người 
dân Việt Nam tham gia thương lượng với các cơ quan Nhà 
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nước địa phương để giành được lợi thế, hỗ trợ lợi ích của 
họ và giải quyết vấn đề. Chính phủ một mặt cố gắng điều 
chỉnh các mối tương tác này, đồng thời sử dụng các mối 
tương tác khi họ đáp ứng nhu cầu cấp bách mà chính phủ 
không thể giải quyết được. Các ví dụ chính là khu vực phi 
chính thức và khu vực đất đai và xây dựng bất hợp pháp. 
Khu vực phi chính thức cung cấp việc làm và do đó hỗ trợ 
tài chính cho người dân mà không cần sự hỗ trợ của chính 
phủ. Trên thị trường nhà ở, các công trình xây dựng trái 
phép giải quyết tình trạng tồn đọng do quan liêu và thiếu 
nhà ở phù hợp và giá cả phải chăng cho cư dân đô thị. 
Trong cả hai trường hợp, người dân thương lượng với các 
quan chức địa phương, những người này sau đó bỏ qua 
những vi phạm. Trong khi một số hình thức tham gia hằng 
ngày bắt nguồn mạnh mẽ từ tương tác xã hội, như làm 
vườn đô thị và không gian cộng đồng, những hình thức 
khác lại mở ra không gian cho việc phản đối. Gần đây, 
nhiều hình thức tham gia hợp tác giữa Nhà nước và người 
dân cũng xuất hiện.

3.1.2 Các điều kiện tiên quyết để tham gia 
thành công: không gian công cộng, phản đối và 
hợp tác

Ngoài các chính sách và cơ chế chính thức, sự tham gia 
của xã hội cũng cần có không gian công cộng, cơ hội để 
nói lên ý kiến bất đồng và cơ hội phát triển hoạt động hợp 
tác. Tất cả những điều này, có thể đã được tìm thấy ở Việt 
Nam, nhưng sẽ cần được hỗ trợ thêm để trở thành một 
nhân tố rộng lớn hơn hỗ trợ chuyển đổi sinh thái - xã hội 
trong các lĩnh vực như giao thông và nhà ở. Sự hỗ trợ và 
tham gia của cộng đồng là cần thiết để đạt được thành 
công sự chuyển đổi sinh thái - xã hội của hệ thống giao 
thông hiện nay ở Việt Nam.

Không gian công cộng: Không gian cộng đồng, 
làm vườn đô thị và nghệ thuật đường phố

Ở cấp độ cá nhân, việc tham gia vào không gian đô thị 
dưới hình thức làm vườn đô thị trong không gian công 
cộng, đôi khi là vườn chung. Trong bối cảnh chuyển đổi 
sinh thái xã hội, làm vườn đô thị thực hiện chức năng kép 
là cung cấp thực phẩm và giải trí cũng như tham gia vào 
việc tạo ra không gian xanh đô thị cung cấp các dịch vụ 
môi trường cho thành phố (Kurfürst, 2019). Từ nghệ thuật 
đường phố và vẽ nghệ thuật vẽ tranh trên tường cổ đến 
các trung tâm nghệ thuật cộng đồng nhỏ tại địa phương, 
những hoạt động này cung cấp không gian tương tác 
tương tự và sự tham gia cho cộng đồng địa phương. Ví 
dụ nổi tiếng nhất là Khu 9 ở Hà Nội, mở cửa vào năm 
2013 nhưng sớm bị chính quyền thành phố đóng cửa do 
lo ngại về an toàn. Kể từ đó, các trung tâm nghệ thuật 
cộng đồng và tập thể nghệ thuật khác đã phát triển ở cả 
Hà Nội và TP HCM (Lý 2014). Trong cả hai trường hợp làm 
vườn đô thị và trung tâm nghệ thuật cộng đồng, phải có 
sự cân bằng giữa quy định từ chính quyền thành phố và 
không gian mở để tham gia mà không bị quy định quá 
mức. Một ví dụ thú vị về sự hợp tác nghệ thuật và không 

gian này là “làng bích họa” Tam Thanh ở ven đô Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam được khánh thành vào năm 2016. Với sự 
hỗ trợ của chính quyền thành phố, các nghệ sĩ Việt Nam 
và Hàn Quốc đã vẽ tranh tường các ngôi nhà địa phương 
với những bức tranh tường đầy màu sắc để quảng bá khu 
vực này là một điểm đến du lịch và thu hút người dân địa 
phương (UN-HABITAT, 2016). Trái ngược với hầu hết các 
phát triển du lịch tư nhân hóa không gian địa phương, loại 
trừ người dân địa phương tiếp cận việc chuyển đổi môi 
trường - thường là tiêu cực, dự án này đưa ra một viễn 
cảnh kinh tế cho các hộ gia đình địa phương chủ yếu phụ 
thuộc vào đánh bắt và nuôi tôm. Bên cạnh việc mở các 
nhà vườn tại địa phương cho khách du lịch, dự án cũng 
tăng cường mạng lưới cộng đồng địa phương nhằm mục 
đích tăng phúc lợi cho người dân và công bằng xã hội 
cũng như giảm nghèo.

Bất đồng chính kiến và thông tin: Phong trào phản 
đối đô thị

Không gian đô thị ở Việt Nam cũng tạo ra không gian 
cho sự tham gia chính trị. Từ xung đột quyền đất đai đến 
cộng đồng LGBTQ, các thành phố là đấu trường chính cho 
quyền lên tiếng của họ. Trong những năm gần đây, các 
phong trào phản đối môi trường tầm cở lớn cũng sử dụng 
các thành phố làm đấu trường tham gia. Cuộc phản đối 
phong trào vì cây xanh ở Hà Nội năm 2015 là hình mẫu đô 
thị nổi bật nhất ở địa phương. Khi chính quyền thành phố 
bắt đầu đốn hạ những cây cổ thụ ở trung tâm thành phố 
để tạo điều kiện thuận lợi cho luồng giao thông, người 
dân địa phương đã phản đối thành công chính sách này 
(Geertman và Boudreau, 2018). Một ví dụ khác là phản 
đối lan rộng do thảm họa sinh vật biển Việt Nam năm 
2016, khi ít nhất 70 tấn cá chết trôi dạt dọc theo bờ biển 
miền trung do công ty Formosa Plastics xả nước ô nhiễm.
Việc này đã dẫn đến sự phản đối rộng rãi đến mức chính 
phủ phải chịu trách nhiệm giải trình và công ty Đài Loan 
đã trả 500 triệu USD bồi thường thiệt hại (Morris-Jung 
và Phạm 2017; Nguyễn và Datzberger 2018). Những hình 
mẫu tham gia này kết hợp những bất bình xã hội và sinh 
thái với cách tiếp cận sinh thái hơn để đưa ra quyết định 
chính trị. Những phản đối này nhằm thiết lập công bằng 
xã hội và sinh thái khi rủi ro môi trường không được phân 
bổ công bằng cho các nhóm thu nhập thấp và nông dân. 
Họ cũng tuyên truyền những câu chuyện ủng hộ không 
gian xanh và dịch vụ đô thị, như cây xanh, giúp tăng chất 
lượng cuộc sống đô thị và đóng vai trò quan trọng trong 
các dịch vụ sinh thái đô thị, liên quan đến chất lượng 
không khí và vi khí hậu. Vì bảo vệ môi trường và biến đổi 
khí hậu đóng vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy sự 
tham gia chính trị của nhiều người dân đô thị nên chúng 
cũng tạo ra những chuyển đổi sinh thái - xã hội từ bên 
dưới, khi người dân đô thị thúc đẩy công bằng xã hội và 
sinh thái hơn, chất lượng cuộc sống đô thị tốt hơn và cơ 
sở hạ tầng đô thị bền vững.
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Hợp tác: Đại dịch Covid-19

Từ góc độ sức khỏe cộng đồng, đại dịch Covid-19 thách 
thức sự phát triển đô thị theo những cách mới và đặt lên 
hàng đầu mối quan hệ năng động giữa chuyển đổi xã hội 
và sinh thái ở các đô thị Việt Nam. Về mặt sinh thái, tình 
trạng đóng cửa tại địa phương làm giảm ô nhiễm không 
khí ở các thành phố lớn do giảm lưu lượng giao thông đi 
lại hằng ngày. Tuy nhiên, sự lo ngại về nhiễm trùng trong 
xe buýt - ngay cả khi có các quy trình an toàn tại chỗ như 
nước rửa tay, đo nhiệt độ và đeo khẩu trang bắt buộc - đã 
giảm đi việc sử dụng xe buýt (Vietnam Insider 2020). Trong 
đợt bùng phát đầu tiên vào mùa xuân năm 2020, chính 
phủ thậm chí đã ra lệnh đình chỉ các phương tiện giao 
thông công cộng (Reuters 2020). Về mặt xã hội, điều này 
chủ yếu ảnh hưởng đến những cư dân nghèo hơn do phụ 
thuộc nhiều hơn vào phương tiện giao thông công cộng 
và có ít lựa chọn thay thế hơn. Hơn nữa, người dân thành 
thị làm việc trong khu vực phi chính thức bị mất thu nhập 
do việc sử dụng không gian công cộng bị hạn chế. Họ 
cũng có ít nguồn lực tài chính hơn để bù đắp những mất 
mát này và một phần buộc phải làm việc trong thời gian 
đại dịch, thường trong những điều kiện không an toàn. 
Khi các nhà máy và công ty cố gắng phá vỡ các quy định 
về đại dịch hoặc chuyển các chi phí kinh tế sang người 
lao động, các cuộc đình công tại địa phương lên đến mức 
độ phải có trách nhiệm phải giải trình, giảm gánh nặng 
kinh tế cho người lao động và buộc thực hiện các biện 
pháp an toàn (Buckley 2020a). Nhìn chung về sự tham gia, 
đại dịch đã có những tác động tiêu cực đến việc tiếp cận 

không gian công cộng. Để ứng phó, Chính phủ Việt Nam 
đã áp dụng phương pháp giao tiếp từ trên xuống dưới. 
Tuy nhiên, do tính minh bạch, phần lớn người dân Việt 
Nam kể cả trong các thành phố sẵn lòng tuân theo các 
quy định về giãn cách xã hội, đóng cửa và đeo khẩu trang. 
Kết quả là đã hình thành một phương thức hợp tác tham 
gia giữa nhà nước và người dân (Lê và Nicolaisen 2021).

3.1.3 Cơ chế cải thiện các cơ cấu tham gia hiện tại

Để thúc đẩy chuyển đổi sinh thái - xã hội, đặc biệt là kết 
hợp công bằng xã hội và sinh thái, chất lượng sống đô 
thị tốt hơn và giảm nhẹ rủi ro biến đổi khí hậu cho người 
dân thành thị yếu thế, cần phải được kết hợp cơ chế tham 
gia với các công cụ và chính sách quy hoạch đô thị. Bên 
cạnh các cơ cấu phi chính thức hiện hữu nhằm thúc đẩy 
sự tham gia của xã hội vào cuộc sống hằng ngày ở đô thị, 
một khuôn khổ chính thức cần được thiết lập để mang lại 
tiếng nói cho người dân đô thị. Để đạt được mục tiêu này 
và thực hiện mục tiêu SDG 11.3, Chính phủ Việt Nam, đặc 
biệt ở cấp thành phố cần triển khai các kênh truyền thông. 
Hơn nữa, không gian đô thị công cộng cần được bảo tồn 
cho tất cả các cư dân đô thị độc lập với các nhóm xã hội. Sự 
tham gia vẫn là một công cụ chính để đạt được một thành 
phố công bằng về mặt xã hội. Ngoài ra, khi bản thân người 
dân Việt Nam cũng quan tâm đến việc bảo vệ và bảo tồn 
môi trường, việc này cũng đưa ra công cụ để thu hút công 
chúng vào việc tạo ra một môi trường đô thị bền vững. 

3.2. Nhà ở xã hội là mục tiêu phát triển

Mục tiêu SDG 11.1:

 Đến năm 2030, đảm bảo tất cả mọi người đều được tiếp cận với nhà ở đầy 
đủ, an toàn và giá cả phải chăng cũng như các dịch vụ cơ bản và nâng cấp 

các khu ổ chuột

 

Nhà ở giá cả phải chăng an toàn cho mọi công dân được 
công nhận là một nhu cầu cơ bản để cải thiện phúc lợi cư 
dân đô thị. Khả năng cung cấp và tiếp cận nhà ở tạo điều 
kiện tiếp cận việc làm, đảm bảo mức tối thiểu về an toàn 
xã hội và bảo vệ tránh rủi ro môi trường, như thời tiết cực 
đoan. Tuy nhiên, nhà ở có giá cả phải chăng bị hạn chế 
bởi nguồn tài chính hiếm hoi của hộ gia đình có thu nhập 
thấp. Các chính sách nhà ở xã hội tạo điều kiện cho những 
người dân này tiếp cận nhà ở với mức giá phải chăng. Nhà 
ở xã hội chất lượng cao tạo ra một xã hội đô thị công bằng 
hơn về mặt xã hội và nâng cao phúc lợi cho người dân. 
Việc cung cấp nhà ở xã hội của chính phủ là một phần của 
quá trình chuyển đổi sinh thái - xã hội cho sự phát triển 
đô thị với việc chính phủ cung cấp số lượng nhà ở giá rẻ 
cùng với quan điểm sinh thái vào các chính sách của mình. 
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu, chính sách nhà ở xã hội 

tạo cơ hội cho chính phủ xây dựng nhà ở thân thiện với 
môi trường, không những bảo vệ người dân mà còn nắm 
bắt một tương lai xanh bền vững và giảm các yếu tố thúc 
đẩy biến đổi khí hậu. Trên phạm vi toàn cầu, điều này đã 
được ghi nhận trong các SDG, mục tiêu 11.1, mà chính 
phủ cam kết thực hiện.

3.2.1. Bối cảnh nhà ở xã hội ở Việt Nam

Theo quan điểm của Chính phủ Việt Nam, “Chiến lược 
Phát triển Nhà ở Quốc gia đến năm 2020, Tầm nhìn đến 
năm 2030” nêu rõ, việc phát triển nhà ở là nhiệm vụ 
chung của Nhà nước, xã hội và người dân. Chiến lược đặt 
mục tiêu đến năm 2020 xây dựng 100 triệu m2 diện tích 
sàn hàng năm, ít nhất 20% diện tích sàn trong các dự án 
nhà ở đô thị sẽ phục vụ cho các đối tượng nhận hỗ trợ xã 
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hội và hộ có thu nhập thấp. Chính sách nhà ở xã hội là sự 
ưu tiên về an sinh xã hội đối với Đảng và Chính phủ Việt 
Nam kể từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XI. Tuy 
nhiên, các chính sách hiện nay hầu như bị hạn chế trong 
việc thúc đẩy tăng nguồn cung nhà ở xã hội hơn là tập 
trung vào các yếu tố bền vững quan trọng khác như chất 
lượng, vật liệu và khía cạnh thân thiện với môi trường của 
nhà ở xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu và quản lý 
rủi ro thiên tai.

Do tốc độ tăng dân số đô thị trung bình hàng năm là 
2,64% từ năm 2009 đến 2019 nên nhu cầu về nhà ở tăng 
lên đáng kể. Việc gia tăng này dẫn đến tình trạng thiếu 
nhà ở tại các khu vực đô thị, đặc biệt là cho người nghèo. 
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Nhà ở và 
Thị trường Bất động sản được công bố vào tháng 7 năm 
2020, 20% người dân đô thị ở Việt Nam không có khả 
năng mua nhà, 18% nhà ở đô thị được xếp loại không đạt 
tiêu chuẩn, và 22% dân số Hà Nội phải sống trong môi 
trường chật chội với diện tích ở không quá 3m2/người6. 
Theo Quyết định số 2127/QD-TTg (ngày 30 tháng 11 năm 
2011) về Chiến lược Phát triển Nhà ở Quốc gia đến năm 
2020 và tầm nhìn đến năm 2030, đề xuất nhu cầu nhà ở 
xã hội của cả nước giai đoạn 2011 - 2020 khoảng 440.000 
căn hộ nhưng đến nay chỉ mới xây dựng được khoảng 
30% kế hoạch. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu 
nhập thấp tại các khu vực đô thị và công nhân tại các khu 
công nghiệp, chiến lược đặt chỉ tiêu đến năm 2020 xây 
dựng 12,5 triệu m2 nhà ở xã hội cho các đối tượng này. 
Tuy nhiên, theo thống kê của Bộ Xây dựng, việc phát triển 
nhà ở xã hội mới chỉ đáp ứng khoảng 34% mục tiêu đề 
ra. Trong giai đoạn từ năm 2009 đến 2020, cả nước đã 
hoàn thành 207 dự án nhà ở thu nhập thấp, trong đó có 
hơn 85.810 căn nhà với tổng diện tích hơn 4,29 triệu m2 
sàn và hiện đang triển khai 220 dự án có quy mô khoảng 
179.640 căn nhà với hơn 8,98 triệu m2 sàn.

Tuy nhiên, do một bộ phận lớn dân cư đô thị vẫn phụ 
thuộc vào nhà ở xã hội do khả năng tích lũy vốn thấp. 
Việc này dẫn đến việc nhu cầu nhà ở xã hội ngày càng 
tăng với giá thấp hơn giá nhà ở thương mại từ 20-50%. 
Do đó, hiện nay nhà ở tại các thành phố Việt Nam không 
có tiến bộ đáng kể để đạt được mục tiêu SDG 11.1 cũng 
như không thể đảm bảo khả năng cung cấp công bằng về 
mặt xã hội. Đối với nhiều người dân thành thị, nhà ở thích 
hợp vẫn là một thứ xa xỉ, ngay cả bên ngoài các khu định 
cư ổ chuột không chính thức. Tình trạng thiếu nhà ở xã 
hội đặc biệt nghiêm trọng đối với các hộ gia đình nhập cư, 
gia đình cha mẹ đơn thân, người tàn tật và người cao tuổi, 
họ thường có thu nhập thấp hơn và phụ thuộc vào hỗ trợ 
của chính phủ hoặc khu vực phi chính thức. Để giải quyết 
tình trạng thiếu nhà ở do hậu quả, người dân thành thị 
thường phớt lờ các thể chế và quy định chính thức và thay 
vào đó tiến hành xây dựng không chính thức, không xin 
phép, bao gồm chuyển nhượng đất để xây nhà không có 

6 Chiến lược Phát triển Nhà ở Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến 
năm 2030 quy định diện tích nhà ở bình quân khu vực đô thị là 
26m2/người. Mục tiêu tối thiểu đặt ra là phải đạt được ít nhất 6 m2 
sàn/người

giấy phép và mở rộng trái phép các công trình nhà ở hiện 
hữu (Koh, 2006). Tuy nhiên, việc này ảnh hưởng đến quy 
hoạch đô thị, cũng như chất lượng sống của người dân địa 
phương vì nó giảm đi tính rõ ràng của không gian đô thị 
với việc đường phố và nhà cửa không có tên và không có 
số. Luồng giao thông cũng có thể bị tắc nghẽn. Xu hướng 
này cũng có thể làm tăng mật độ môi trường xây dựng, do 
đó làm cho cư dân dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và bệnh 
tật hơn. Hơn nữa, các công trình xây dựng không chính 
thức, không xin giấy phép thường bỏ qua các tiêu chuẩn 
xây dựng và do đó có thể không an toàn về vật liệu và tính 
ổn định. Điều này càng làm giảm chất lượng sống và gây 
nguy hiểm cho người dân thành thị, đặc biệt là các hộ gia 
đình có thu nhập thấp.

3.2.2. Thách thức chính về nhà ở xã hội

Thiếu hụt về thể chế và tài chính

Có nhiều lý do dẫn đến việc chậm xây dựng đủ nhà ở  
xã hội.

1/ Chính sách sử dụng đất thiếu sự phối hợp và quy hoạch 
dẫn đến quỹ đất dành cho các dự án nhà ở xã hội bị 
giới hạn. Hơn nữa, trong một số trường hợp, địa điểm 
không thuận lợi giảm đi hứng thú mua nhà ở xã hội 
của người dân.

2/ Các cơ quan chức năng chưa quan tâm đúng mức đến 
việc phát triển nhà ở xã hội, không có ưu tiên về cơ 
chế khuyến khích cho việc phát triển nhà ở xã hội để 
thu hút đầu tư từ khu vực tư nhân. Thủ tục quan liêu, 
bao gồm các văn bản pháp luật và thủ tục hành chính, 
được đơn giản hóa nhưng vẫn tiêu tốn thời gian và cản 
trở đầu tư tư nhân.

3/ Các nhà đầu tư chưa tích cực đặt mục tiêu vào phân 
khúc nhà ở nhỏ giá cả phải chăng. Do đó, nguồn vốn 
đổ vào phát triển nhà ở xã hội hạn chế có nghĩa là 
nhiều dự án không thể tiến hành.

4/ Các chương trình phát triển nhà ở do Nhà nước hỗ trợ 
cho người dân và công nhân có thu nhập thấp gặp 
khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn do việc phân 
bổ ngân sách cho chính sách xã hội thấp. Trong khi 
đó, nguồn vốn để bù lãi suất cho các tổ chức tín dụng 
cho vay để thực hiện chính sách nhà ở xã hội đến nay 
vẫn chưa thu xếp được. Cuối cùng, chương trình hỗ 
trợ nhà ở không hấp dẫn đối với những người làm việc 
trong khu vực phi chính thức có thu nhập bấp bênh và 
không thường xuyên do Chính phủ đã chuyển từ trợ 
giúp không hoàn lại sang vay ngân hàng lãi suất thấp 
(MoC, 2020).7

7 https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/63704/nha-o-xa-hoi-tai-viet-nam---
goc-nhin-tu-cac-co-che-chinh-sach.aspx
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Khiếm khuyết về chất lượng

Những thiếu sót về thể chế và tài chính cũng ảnh hưởng 
đến chất lượng nhà ở xã hội. Hiện nay, chưa có quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia dành riêng cho nhà ở xã hội. Điều 55 
Luật Nhà ở 2014 chỉ quy định thiết kế xây dựng căn cứ 
vào tiêu chuẩn diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội. Vì 
vậy, có thể hiểu rằng, ngoài quy định về diện tích, nhà ở 
xã hội cần đáp ứng các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật 
về nhà ở nói chung. Do khả năng sinh lợi của dự án xã 
hội không cao bằng dự án nhà ở thương mại nên chủ đầu 
tư giảm giá thành xây dựng bằng cách giảm chất lượng. 
Chủ đầu tư cắt bỏ các dịch vụ hạ tầng như không gian 
chung và hồ nước, công viên cây xanh. Ngoài ra, chủ đầu 
tư cũng tập trung vào việc xây dựng các căn hộ quy mô 
nhỏ từ 25m2 đến 35m2 8. Căn hộ kích cỡ này cho một gia 
đình ba đến bốn người gây áp lực lên hạ tầng, tiện ích 
và dịch vụ xung quanh. Hơn nữa, phần lớn nhà ở xã hội 
được xây dựng ở các vùng ngoại thành hoặc gần các khu 
công nghiệp. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng năm 2019, 
trong tổng số 207 dự án nhà ở xã hội trên cả nước, 62% 
là dự án xây dựng gần khu công nghiệp; số dự án còn lại 
được xây dựng ở những địa điểm xa trung tâm hành chính, 
thương mại hoặc ở những khu vực hạ tầng giao thông đi 
lại còn hạn chế. Do đó, các địa điểm ở ngoại thành hạn 
chế khả năng tiếp cận thị trường lao động và các dịch vụ 
đô thị cho người dân, đặc biệt là phụ nữ, người tàn tật và 
người cao tuổi. Hơn nữa, địa điểm gần khu công nghiệp 
có thể thuận lợi cho người lao động nhưng cũng có thể có 
rủi ro về sức khỏe cho người dân. Nhìn chung, việc phát 
triển các dự án nhà ở xã hội phải đồng bộ với hạ tầng đô 
thị nhằm tạo thuận lợi cho cơ hội cuộc sống công bằng ở 
vùng ngoại thành.

Nhà ở Xã hội và Khả năng Chống chịu với Biến đổi 
khí hậu

Ngoài những thiếu hụt về thể chế và tài chính nêu trên, 
mối đe dọa của biến đổi khí hậu ở Việt Nam cũng cần 
được xem xét trong khuôn khổ chính sách nhà ở xã hội. 
Biến đổi khí hậu ảnh hưởng đến sự phát triển đô thị, khu 
công nghiệp và phát triển nhà ở trong đó có nhà ở xã hội, 
có những tác động tùy theo từng vùng và địa hình của 
vùng đó. Các thành phố ven biển chịu ảnh hưởng chủ yếu 
của bão và lũ lụt trong khi vùng núi gặp phải lũ quét và 
sạt lở đất còn vùng trung du và vùng đồng bằng chịu ảnh 
hưởng của lũ lụt, bão lớn và mưa đá. 

Tác động do thiên tai

Do nhà ở xã hội chất lượng kém và nằm ở vị trí ven đô 
trong cảnh quan đô thị nên cấu trúc nhà ở xã hội dễ bị 

8 Thông tư 21/2019/TT-BXD về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà 
chung cư (QCVN 04: 2019/BXD) quy định diện tích căn hộ chung cư 
tối thiểu phải từ 25m2 trở lên đối với dự án nhà ở xã hội, kể cả nhà 
ở thu nhập thấp 

tổn thương hơn trước tác động của biến đổi khí hậu. Hơn 
nữa, việc sử dụng vật liệu xây dựng chất lượng thấp và 
thời gian bảo dưỡng giới hạn càng làm cho vấn đề này 
càng thêm trầm trọng. Mưa, bão và lũ lụt gia tăng do biến 
đổi khí hậu có thể làm giảm chất lượng nhà ở xã hội nữa. 
Việc thiếu hạ tầng đô thị như hệ thống thoát nước thải và 
không gian chung làm giảm khả năng chống chịu và thích 
ứng với biến đổi khí hậu. Việc xây dựng và dân cư mật 
độ cao là một yếu tố rủi ro khác. Các dự án nhà ở xã hội 
thường nằm xa trung tâm thành phố, đòi hỏi người dân 
phải đi lại hằng ngày và dẫn đến lượng khí thải CO2 tăng 
lên. Việc thiếu không gian xanh - do các nhà phát triển 
tiết kiệm không gian và chi phí xây dựng lựa chọn vật liệu 
giá rẻ, chất lượng thấp - cũng ảnh hưởng đến chất lượng 
không khí và phát thải khí nhà kính. Do đó, hầu hết nhà 
ở xã hội đều không bền vững như các loại nhà ở khác ở 
Việt Nam khi thời tiết gây tác động biến đổi khí hậu do 
vật liệu chất lượng thấp dẫn đến tăng chi phí bảo dưỡng 
và cần đầu tư cho tương lai. Có nhu cầu về mặt chỗ ở chi 
phí thấp cần được áp dụng cho nhà ở xã hội, đặc biệt các 
khu vực ven biển. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến 2021, 
UNDP Việt Nam - với sự hỗ trợ của GCF - đã khảo sát tỉ mỉ 
vấn đề này ở năm tỉnh thí điểm (Quảng Bình, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Thanh Hòa và Thừa Thiên Huế) trong khi Bộ 
Xây dựng đã tiến hành nghiên cứu khả thi để tăng quy mô 
hoạt động này tại tất cả 28 tỉnh ven biển Việt Nam9. Tuy 
nhiên, nhà ở xã hội có khả năng chống chịu với khí hậu 
có thể tránh được thiệt hại do bão lụt nếu được xây dựng 
bằng vật liệu xây dựng tại địa phương với giá cả hợp lý và 
chất lượng cao hơn. Để đạt được kết cấu nhà có khả năng 
chống chịu ở những khu vực hay bị thiên tai, nên xác định 
các cấu trúc xây dựng dễ bị tổn thương ở các khu vực đô 
thị và sau đó cải thiện theo hướng nhà ở có khả năng 
chống chịu tốt hơn với việc tăng khả năng chống chọi với 
các cú sốc (môi trường, kinh tế và xã hội) theo thời gian. 
Việc này bao gồm cân nhắc các bối cảnh lịch sử về những 
rủi ro khí hậu tại địa phương cũng như tham vấn cộng 
đồng về các nhu cầu: thủ tục hiếm thấy ở Việt Nam (Trần 
2014). Ngoài dự án của UNDP nêu trên mang lại những 
bài học hữu ích, Bộ Xây dựng Việt Nam còn đưa ra ưu đãi 
và chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng 
nhà ở có khả năng chống chịu. Bộ Xây dựng đề xuất gia 
hạn việc thực hiện Quyết định 48/2015/QD-TTg nhằm cải 
thiện nhà ở xã hội cho các nhóm thu nhập thấp. Việc gia 
hạn này sẽ áp dụng cho 18 tỉnh ven biển có những cơ chế 
điều chỉnh. Nội dung là những người hưởng lợi sẽ được 
căn cứ theo Quyết định 59/2015/QD-TTg (ngày 19 tháng 
11 năm 2015) của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban 
hành tiêu chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trong giai đoạn 
2016-2020, thành lập hỗ trợ không hoàn lại của Chính 
phủ Việt Nam và tìm kiếm hỗ trợ từ các nhà từ thiện quốc 
tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam để đưa ra các 

9 https://www.adaptation-undp.org/projects/improving-resilience-
vulnerable-coastal-communities-climate-change-viet-nam: Dựa trên 
các chương trình bảo trợ xã hội đang thực hiện liên quan đến nhà ở 
cho người nghèo và yếu thế, dự án sẽ kết hợp các tính năng thiết kế 
chống chịu bão lụt trong 4.000 ngôi nhà mới, mang lại lợi ích cho 
20.000 người nghèo và bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.
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khoản vay lãi suất thấp và các tăng cường và chính sách 
khác áp dụng để tạo thuận lợi về thủ tục.

Tác động đến các nhà hoạt động xã hội

Biến đổi khí hậu không những tác động mạnh đến kết cấu 
nhà ở xã hội mà còn đến người dân. Việc này được kết hợp 
bởi sự dễ tổn thương nhiều do các nguồn tài chính giới hạn 
và cơ hội kinh tế, làm giảm thâm khả năng chống chịu, theo 
mô tả tại Chương 2. Nhìn chung, nhà ở xã hội nhắm đến 
người dân tộc thiểu số, hộ gia đình có điều kiện sống khó 
khăn ở những vùng xa, có thu nhập thấp cũng như người 
già, cha mẹ đơn thân và người tàn tật.

Do mật độ xây dựng cao hơn, vật liệu xây dựng nhà ở xã 
hội và công trình xây dựng trái phép không an toàn, có thể 
xảy ra các rủi ro về an toàn, trong đó có rủi ro về sức khỏe. 
Thông thường, nhà ở xã hội đông dân với mật độ dân cư 
cao cho phép lây lan bệnh nhiễm trùng. Kết cấu các công 
trình tiện ích và hệ thống vệ sinh kém chất lượng hạn chế 
việc tiếp cận với nước an toàn và giảm đi tiêu chuẩn vệ sinh. 
Việc thiếu cách ly và thông khí phù hợp làm tăng chi phí 
tiện ích. Những sự việc này liên quan đến sóng nhiệt trong 
tương lai do bởi biến đổi khí hậu. Hệ thống thoát nước thải 
kém chất lượng và những địa điểm ở những vùng tăng nguy 
cơ lũ lụt trong mùa mưa bão. Vì nhà ở xã hội không được 
trang bị cho việc giảm nhẹ biến đổi khí hậu, nhà ở xã hội 
ảnh hưởng không cân xứng đến các nhóm yếu thế. Rủi ro 
này sẽ tăng lên khi biến đối khí hậu tác động tiêu cực đến 
các cấu trúc tòa nhà, cơ sở hạ tầng và tăng tần suất các sự 
kiện thời tiết cực đoan.

Do thiếu thu nhập và giáo dục, người dân nhà ở xã hội cũng 
có ít cơ hội tham gia vào quá trình ra quyết định và tạo ra 
môi trường thoải mái cho họ. Trong khi các kênh tham gia 
ở Việt Nam vốn đã bị hạn chế, thậm chí ít có tiếp cận được 
với các hộ nghèo, có thể không có internet và mạng xã hội, 
khi có diễn đàn thảo luận. Họ có ít phương tiện về tài chính 
và thời gian để thu thập thông tin và tham gia vào các hoạt 
động cộng đồng vì họ thường làm việc nhiều giờ ở những 
lĩnh vực phi chính thức. Cuối cùng, họ có thể thiếu giáo dục, 
mạng lưới và thời gian để tham gia vào các thủ tục chính trị. 
Do đó, các dự án nhà ở xã hội hiếm khi được xây dựng theo 
nhu cầu của người dân có ý định khi người dân bị loại khỏi 
quá trình hoạch định.

Tuy nhiên, việc thiếu thông tin và sự tham gia cũng làm 
tăng tình trạng dễ bị tổn thương liên quan đến biến đối 
khí hậu. Năng lực thích ứng với của người dân nhà ở xã hội 
bị giới hạn do tình trạng kinh tế xã hội như phụ thuộc vào 
công việc và thiếu tiết kiệm tài chính. Họ có thông tin về 
đánh giá rủi ro, hệ thống cảnh báo sớm và cách thức thực 
hiện phù hợp bị giới hạn trong trường hợp khẩn cấp. Cuối 
cùng, người dân nghèo thiếu tiếp cận với mạng lưới hỗ trợ 
trong trường hợp thiên tai ngoài tầng lớp xã hội của họ.

3.2.3. Cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở xã hội theo 
hướng chuyển đổi sinh thái - xã hội ở Việt Nam

Nhà ở xanh bền vững

Hiện nay, nhà ở xã hội cũng như nhà ở giá trung bình thấp 
chưa lồng ghép các tiêu chuẩn xây dựng xanh bền vững 
vào quy chuẩn chính quy của Bộ Xây dựng mặc dù nhu 
cầu phát triển bền vững ngày càng tăng. Tiêu chuẩn nhà 
ở xanh đưa ra cho người dân có những nét đặc trưng thân 
thiện với môi trường với giá thành hợp lý vì giảm chi phí 
điện nước và giúp căn hộ giữ lại giá trị tài sản của người 
dân. Theo nghiên cứu của Bộ Xây dựng, một công trình 
xanh được chứng nhận EDGE10 giúp tiết kiệm 20% tiêu thụ 
năng lượng, nước và vật liệu so với tiêu chuẩn tiêu dùng 
địa phương tương ứng (Funnell 2019). Công trình xanh 
đưa ra ưu đãi cho người mua và do đó có lợi cho nhà đầu 
tư (Funnell 2019). Trong khi chi phí ban đầu có thể cao 
hơn 1,5%, các hộ thu nhập thấp và trung bình có thể tiết 
kiệm đến 40% trên các hóa đơn tiện ích (Funnell 2019). 
Do đó, thiết lập tiêu chuẩn đối với nhà ở xã hội trong 
tương lai có thể làm giảm gánh nặng kinh tế đối với các 
hộ nghèo. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của công trình xanh 
không thể được chuyển đổi thành tiền. Việc giảm phát 
thải GHG và hiệu quả nguồn lực cao hơn sẽ có ảnh hưởng 
tiêu cực đối với môi trường, làm giảm ô nhiễm và sự đóng 
góp của Việt Nam đối với vấn đề biến đối khí hậu.

Ủng hộ mặt pháp lý: phát triển chính sách nhà ở 
xã hội

Việc hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến phát triển 
nhà ở, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội, cần đảm bảo 
việc triển khai thực hiện tối ưu để đáp ứng nhu cầu người 
dân. Để giải quyết những bất cập về chất lượng dịch vụ 
cũng như ngăn ngừa quá tải hạ tầng đô thị (giao thông, 
chất thải, thoát nước) và hình thành các “khu định cư phi 
chính thức”, chính phủ cần tăng cường các quy định pháp 
luật về quy hoạch, thiết kế, dịch vụ, chất lượng xây dựng, 
an toàn phòng cháy chữa cháy, cảnh quan, môi trường và 
tiện ích. nhằm mục đích giới hạn việc xây dựng các căn hộ, 
chính phủ quy định chỉ có 25% tất cả các căn hộ trong dự 
án nhà ở xã hội có kích cỡ từ 25m2 đến 45m2. Để thuận 
lợi cho việc triển khai các dự án nhà ở xã hội, cần phải 
giảm bớt thủ tục đầu tư hành chính cho các chương trình 
nhà ở mới. Cần hỗ trợ và khuyến khích về hỗ trợ chính 
sách và cơ chế tài chính cho chủ đầu tư, hộ gia đình và cá 
nhân đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án nhà 
ở xã hội bao gồm cả vùng lân cận. Để tạo thuận lợi cho 
các thủ tục hành chính này và tăng cường phối hợp tất cả 
những người tham gia, sẽ có lợi khi thành lập một cơ quan 
điều phối giữa chính phủ, nhà đầu tư, người dân và các cơ 
quan liên quan. Cuối cùng, chính phủ cần đảm bảo nhà 

10 Hệ thống Chứng Chỉ (EDGE) là hệ thống chứng nhận công trình 
xanh dành cho các thị trường mới nổi. EDGE, một sự đổi mới của 
Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng 
Thế giới, hoạt động tại 125 thị trường mới nổi (https://edge.gbci.
org/)
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ở xã hội cũng được dành cho các vị trí ở trung tâm thành 
phố, chứ không chỉ ở vùng ven đô nhằm tránh sự bất bình 
đẳng sâu sắc hơn khi đẩy các hộ nghèo hơn ra xa các dịch 
vụ đô thị và cơ hội việc làm.

Cơ chế tài chính

Để giải quyết việc chính phủ hiện đang thiếu vốn, điều 
quan trọng là phải cải thiện khả năng tiếp cận nguồn vốn 
cho các dự án nhà ở xã hội thân thiện với khí hậu, trong đó 
bao gồm nhà đầu tư tư nhân chuyên tâm/chuyên về nhà 
ở xã hội. Hơn nữa, việc sửa đổi, bổ sung các quyết định về 
thuế tài sản nhà đất cũng cần thiết để tạo ra doanh thu 
cho các dự án nhà ở xã hội. Việc sửa đổi, bổ sung này bao 
gồm việc ban hành pháp luật tài chính để huy động vốn 
trung và dài hạn cho việc phát triển nhà ở xã hội trên cơ 
sở tăng tín dụng ưu đãi trong khi giảm phân bổ ngân sách 
Nhà nước. Vì cả khu vực chính phủ và khu vực tư nhân, 
từng bên đều không thể đủ mạnh để gánh vác tài chính 
của các dự án nhà ở xã hội, nên việc khuyến khích mô 
hình hợp tác công tư (PPP) là một giải pháp chính. Để mở 
ra tiềm năng cho PPP, chính phủ cần triển khai các chính 
sách ưu đãi đầu tư liên quan đến nhà ở xã hội để cho khu 
vực tư nhân tham gia. Cuối cùng, nhằm mục đích cải thiện 
khả năng tiếp cận tài chính nhà ở, điều quan trọng là phải 
đảm bảo minh bạch hơn bằng cách trao quyền cho người 
dân, đặc biệt là đại diện của các nhóm thụ hưởng tham 
gia. Mục tiêu tổng thể phải là cơ hội tiếp cận nhà ở xã hội 
dễ dàng và đầy đủ cho những người dân thành thị dễ bị 
tổn thương.

Ngoài ra, việc tăng nguồn vốn và ưu đãi cho nhà đầu tư có 
thể cũng hỗ trợ việc xây dựng nhà ở xã hội có chất lượng 
cao cũng như theo tiêu chuẩn xanh.

Quản lý sử dụng đất

Luật Nhà ở năm 2014 quy định dành riêng 20% quỹ đất để 
xây dựng nhà ở xã hội. Như vậy, ủy ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố cần chỉ đạo việc lập, thẩm định và phê duyệt 
quy hoạch sử dụng đất và bổ sung quỹ đất nhằm đáp ứng 
nhu cầu phát triển nhà ở xã hội. Các dự án phát triển khu 
đô thị mới và nhà ở thương mại cũng cần dành riêng 20% 
quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Nghị định 100/2015/
ND-CP quy định nhà đầu tư vào dự án nhà ở thương mại 
dưới 10 ha có thể chọn một trong ba phương thức để 
tuân theo quy định 20%: 1) dành riêng 20% quỹ đất để 
xây dựng nhà ở xã hội trong dự án (Khoản 1, Điều 5), ii) 
chuyển quỹ nhà ở tương đương giá trị quỹ đất của 20% 
được tính theo giá đất mà nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ 
với Nhà nước theo giá đó, vào thời điểm chuyển nhượng 
sử dụng làm nhà ở xã hội (Khoản 2, Điều 5), hoặc iii) nộp 
tiền mặt tuyển dụng giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà 
nhà đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước (Khoản 2, 
Điều 5).

Việc này bao gồm điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị và 
khu công nghiệp nhằm đảm bảo phân bổ đủ quỹ đất để 
phát triển nhà ở xã hội. Việc phân bổ hợp lý các nguồn 
lực để đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu và thực hiện các biện 
pháp khuyến khích cộng đồng và doanh nghiệp tích cực 
tham gia phát triển nhà ở xã hội là cần thiết.

3.3. Giao thông và di chuyển

Mục tiêu SDG 11.2:

Đến năm 2030, cung cấp khả năng tiếp cận các hệ thống giao thông an toàn, giá cả phải chăng, dễ 
tiếp cận và bền vững cho tất cả mọi người, cải thiện an toàn đường bộ, đặc biệt là bằng cách mở rộng 
giao thông công cộng, có chú ý đến nhu cầu của những người có hoàn cảnh dễ bị tổn thương, phụ nữ, 

trẻ em, người khuyết tật và người cao tuổi

Tiếp cận và cung cấp giao thông là một dịch vụ cơ bản ở 
các thành phố, cũng được nêu trong mục tiêu SDG 11.2. 
Với việc ngày càng mở rộng ra các khu vực ven đô, khoảng 
cách đi lại và di chuyển ngày càng lớn, đặt ra câu hỏi về 
việc di chuyển và tham gia vào cuộc sống đô thị. Tiếp cận 
giao thông góp phần trực tiếp vào việc tăng trưởng kinh 
tế và tiếp cận bình đẳng cũng làm giảm tình trạng yếu thế 
và tăng cường cho các nhóm thu nhập thấp hơn. Việc di 
chuyển cho phép phát triển công bằng xã hội - bền vững 
vì nó mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức 
khỏe và việc làm. Việc tiếp cận giao thông cải thiện trao 
đổi thông tin và tăng cường gắn kết xã hội và sự tham gia 
của cộng đồng. Đặc biệt phụ nữ cần được tiếp cận giao 

thông an toàn để giúp có được sự bình đẳng giới ở Việt 
Nam. Một hệ thống giao thông công bằng xã hội và sinh 
thái thân thiện sẽ mở ra đường lối giải quyết cho chuyển 
đổi sinh thái - xã hội ở các thành phố của Việt Nam và việc 
thực hiện mục tiêu SDG 11.2.

3.3.1. Bối cảnh hệ thống giao thông của Việt Nam

Việc di chuyển là điều kiện tiên quyết để tham gia vào các 
hoạt động kinh tế - xã hội và chính trị trong không gian 
đô thị. Tuy nhiên, tiếp cận giao thông vẫn chưa phố biến. 
Khả năng sẵn có, chi phí, an toàn và tình trạng lại giới hạn 
tiếp cận giao thông và xác định trước các lựa chọn có sẵn. 
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Nhìn chung, các phương thức giao thông đô thị ở Việt 
Nam có thể phân biệt giữa di chuyển phi cơ giới, di chuyển 
cá nhân bằng ô tô hoặc xe máy, phương tiện giao thông 
công cộng, đặc biệt là xe buýt và cuối cùng là xe cho thuê 
như taxi và xe ôm (ví dụ, do Gab and Co. cấp giấy phép). 

Giao thông tư nhân hóa: Xe máy và ô tô

Xe máy là phương tiện giao thông phổ biến và được sử 
dụng rộng rãi nhất đối với các tầng lớp trung lưu và thấp 
lưu trong xã hội. Tại Việt Nam, có khoảng 50 triệu chiếc 
xe máy và gần 3 triệu xe ô tô được đăng ký (Liên Hợp 
Quốc 2018: 6). Một tờ báo cho biết tại Hà Nội từ năm 
2010 đến 2015, sở hữu xe máy tăng từ 7,66% lên 5,045 
triệu xe máy và 12,9% đối với ô tô trong cùng kỳ (Nhân 
Dân, 2017). Ở các nhóm thu nhập cao hơn, sở hữu ô tô 
đang gia tăng nhanh chóng bất kể mức thuế và phí cao, 
thuế này có thuế nhập khẩu từ 50 đến 150 % (trừ xe nhập 
khẩu từ các nước ASEAN), thuế tiêu thụ đặc biệt 40-60% 
và nộp thuế VAT 10% (Vietnamnet Bridge 2018). Ô tô là 
phương tiện giao thông thuận tiện có chỗ che chắn tránh 
nhiệt độ cao và mưa nhiệt đới, do đó được xem là phương 
tiện giao thông hiện đại mong muốn. Tuy nhiên, chi phí 
cao quá mức không thể mua được đối với các nhóm thu 
nhập thấp (Báo Nhân dân 2018). Nhìn chung, việc tiếp 
cận các phương tiện giao thông cơ giới, sở hữu cá nhân 
hạn chế đối với phụ nữ dựa trên các yếu tố kinh tế, văn 
hóa và xã hội. Năm 2018, chỉ có 4-5 % các gia đình sở hữu 
ô tô dẫn đến một trong những tỷ lệ thấp nhất Châu Á với 
23 ô tô mỗi 1.000 người (VOV, 2018)11. Tuy nhiên, sở hữu 
ô tô được tầng lớp trung lưu đô thị đang tăng lên khao 
khát, đặc biệt tại TP.HCM và Hà Nội. Do đó, thị trường sẽ 
tăng trưởng 15% người tiêu dùng đô thị dự định mua ô tô 
trong năm 2017 (VOV, 2018). Tuy nhiên, sở hữu ô tô liên 
quan đến thu nhập cao hơn và do đó, hiện nay xe máy vẫn 
là phương tiện giao thông được ưa thích đối với tầng lớp 
trung lưu khi 74% vẫn còn sử dụng xe máy để đi lại hằng 
ngày (Dtinews, 2018, Mortensen 2019). Đối với phụ nữ 
Việt Nam và giao thông, đáng tiếc là không có đầy đủ dữ 
liệu. Tuy nhiên, các nghiên cứu trước đây cho thấy trong 
khi phụ nữ cũng sử dụng xe máy nhưng so với nam giới, 
phụ nữ có xác xuất đi bộ cao hơn hoặc dùng phương tiện 
công cộng, đặc biệt là ở các thành phố nhỏ hơn và các 
hộ gia đình có thu nhập thấp. Đối với Hà Nội, một nghiên 
cứu từ 2015 đưa ra con số này ở mức 31,4% đối với phụ 
nữ điều khiển xe máy so với 68,6% đối với nam giới điều 
khiển xe máy (Bray and Holyoak 2015:6). Trong khi dữ liệu 
hiện tại không thể hiện các phát triển mới hơn, dữ liệu vẫn 
có thể chính xác đối với các thành phố và thị xã nhỏ hơn 
thường bảo thủ hơn khi so sánh với Hà Nội và TP.HCM. 
60% người đi bộ ở Việt Nam là phụ nữ nhưng trên 70% 
người sử dụng xe máy là nam giới (ADB 2019: 15). Phụ 
nữ phải chịu trách nhiệm phần lớn việc đi lại trong gia 
đình, kể cả việc đưa đón con cái và người nhà. Việc này có 
nghĩa nhất là đối với phụ nữ thuộc hộ gia đình thu nhập 

11 So sánh với 565 xe máy trên 1.000 người năm 2016 (Dtinews; 2018)

thấp không có chiếc xe máy thứ hai, phụ nữ thường đi bộ 
làm việc nhà, phụ thuộc vào người lái xe hoặc sử dụng 
phương tiện công cộng làm tiêu tốn nhiều thời gian và do 
đó hạn chế thời gian của phụ nữ cho các hoạt động kinh 
tế và xã hội.

Phương tiện giao thông phi cơ giới

Ngược lại, các phương tiện giao thông phi cơ giới như đi 
xe đạp và đi bộ lại là phương tiện giao thông chính của 
các nhóm xã hội thấp hơn, phụ nữ và học sinh. Đối với 
nhiều người trong lĩnh vực phi chính thức, các phương 
tiện giao thông phi cơ giới phổ biến (ví dụ như người bán 
hàng rong với xe đẩy hoặc giỏ). Trong khi tiếp cận với 
giá rẻ nhưng các phương tiện này chỉ được sử dụng để 
di chuyển trong khoảng cách ngắn và có những lo ngại 
tiềm ẩn về an toàn và sức khỏe. Hạ tầng giao thông đô thị 
được xây dựng ở Việt Nam cũng như văn hóa lái xe ở đây 
đều không khuyến khích và tạo điều kiện cho các loại hình 
giao thông chủ động vì hình thức giao thông bằng xe máy 
được ưu tiên và hạ tầng cho việc đi bộ và đi xe đạp còn 
thiếu. Đi bộ ở đây đặc biệt khó khăn do thiếu vỉa hè khi 
vỉa hè được dùng để đậu xe, lái xe hoặc buôn bán. Những 
lo ngại về an toàn cũng bao gồm chất lượng không khí 
tồi tệ ở các thành phố lớn và nguy cơ tai nạn. Hạn chế về 
không gian xanh và không gian mở tại các thành phố ở 
Việt Nam càng hạn chế cơ hội cho sự di chuyển tích cực 
đó (Hansen, 2016: 37).

Giao thông công cộng và xe cho thuê

Giao thông công cộng và xe cho thuê cung cấp một giải 
pháp thay thế cho sự di chuyển cơ giới cá nhân. Giao 
thông công cộng và xe cho thuê cung cấp kết nối chặng 
cuối từ nhà ga xe lửa hoặc trạm xe buýt tới điểm đến cuối 
cùng và là một nền tảng quan trọng không thể thiếu được 
trong việc di chuyển của người Việt Nam. Phân khúc này 
cung cấp khả năng di chuyển cho những bộ phận dân cư 
thành thị không có điều kiện đi xe máy, xe đạp hoặc ô tô, 
chẳng hạn như người cao tuổi hoặc người tàn tật. Xe cho 
thuê có truyền thống lâu đời ở các thành phố Việt Nam 
(Mateo-Babiano 2015: 9). Sau khi độc lập, xe kéo của thực 
dân dần được thay thế bằng xe ôm. Trong thập kỷ vừa 
qua, các tập đoàn lớn tiếp quản một số lĩnh vực này có thể 
dẫn đến sự biến mất dần dần của các tài xế “xe ôm” độc 
lập theo thời gian (Lampard 2021). Các cuộc đình công 
gần đây của các tài xế Grab (và các tài xế nơi khác) nêu bật 
mặt trái của quá trình này là bóc lột tài xế ít quyền lợi và 
thu nhập thấp (Turner và Ngô 2019; Buckley 2020b). Phục 
vụ tầng lớp trung lưu và thượng lưu ngày càng tăng cũng 
như du khách và người nước ngoài, taxi và xe hơi có tài xế 
cũng là một phần của phân khúc vận tải này.
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Bên cạnh xe cho thuê, xe buýt vẫn cung cấp phần lớn 
phương tiện giao thông công cộng của Việt Nam tại khu 
vực thành thị và nông thôn cho các nhóm thu nhập thấp, 
phụ nữ hoặc sinh viên. Xe buýt kết nối thị trấn nhỏ ở nông 
thôn và làng mạc với các thành phố thuộc tỉnh vì xe buýt 
cung cấp việc đi lại hằng ngày. Xe buýt cũng cho phép 
vận tải hàng hóa mua bán và gia cầm nhỏ. Xe buýt cung 
cấp khả năng tiếp cận di chuyển công bằng xã hội cho 
di chuyển với chi phí thấp. Xe buýt kết nối các quận nội 
thành với khu vực ngoại thành và cũng được sử dụng để 
đi lại trong vùng. Các công ty xe buýt tư nhân có thể cung 
cấp các điểm đến trên toàn quốc với tiêu chuẩn cao ngược 
lại sự thiếu thốn về chất lượng và tiện lợi của giao thông 
bằng xe buýt công cộng nội thành. Vì chất lượng, độ tin 
cậy và sự tiện lợi có thể dao động lớn, giao thông công 
cộng được xem là điều kiện thấp. Hơn nữa, các trường 
hợp quấy rối vẫn còn là mối lo ngại về an toàn cho phụ 
nữ (Nguyễn ĐT và Yoshitaka 2018; Ng và Phùng, 2015: 9). 
Việc giới thiệu hệ thống tàu điện ngầm vào hoạt động ở 
Hà Nội và TP HCM có thể thay đổi nhận thức này và đưa 
ra giải pháp thay thế kịp thời, tiện lợi và nhanh chóng 
cho giao thông đường bộ bất tiện. Đối với TP.HCM, hệ 
thống tàu điện ngầm chín tuyến được hoạch định. Tuyến 
1 được xây dựng từ 2012, khai trương đầu tiên năm 2017. 
Vào tháng 4, 2020 việc xây dựng đã hoàn thành 71% và 
đặt chỉ tiêu hoàn thành cuối năm 2021. Các tuyến khác 
vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch, với việc xây dựng 
Tuyến 2 dự kiến bắt đầu năm 2021 (Clark 2020b). Tại Hà 
Nội, việc thử nghiệm Tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) bắt 
đầu tháng 12, 2020, như thế tăng hy vọng khai trương 
vào năm 2021 (Đoàn Loan 2020). Việc xây dựng tàu điện 
ngầm Tuyến 3 đang tiến hành, với chín tàu điện ngầm và 
ba tuyến một đường ray được lên kế hoạch.

3.3.2. Những thách thức lớn về giao thông

Giới tính và tiếp cận

Tiếp cận với di chuyển trong đô thị ở Việt Nam thì không 
công bằng về mặt xã hội. Thay vào đó, việc tiếp cận dựa 
trên phương tiện tài chính, giới tính và địa vị xã hội. Người 
dân có thu nhập thấp, sinh viên, người cao tuổi và phụ nữ 
thường có thể tiếp cận với phương tiện giao thông công 
cộng chất lượng thấp hoặc phương tiện giao thông phi 
cơ giới. Tiếp cận với di chuyển, đặc biệt hệ thống xe buýt 
công cộng cũng là thách thức đối với người khuyết tật. Đa 
số xe buýt không có lối vào thân thiện cho người khuyết 
tật, thường có các bước và tài xế luôn không sẵn lòng 
dừng hẳn cho người lên hoặc xuống, thay vào đó buộc họ 
nhảy khỏi hoặc nhảy lên khi xe đang chạy. Điều này làm 
hạn chế khả năng tham gia vào đời sống cộng đồng của 
những nhóm người này khi khả năng tiếp cận việc làm, 
giáo dục và chăm sóc sức khỏe bị hạn chế. Riêng đối với 
phụ nữ, những người thường phải chịu trách nhiệm đưa 
đón các thành viên trong gia đình và làm công việc nhà, 
đòi hỏi đầu tư nhiều thời gian hơn cho việc đi lại hằng 

ngày. Hơn nữa, giao thông công cộng đối mặt với nguy 
hiểm (ADB 2019: 15). Bên cạnh việc tiếp xúc với khói thải 
và tai nạn đường bộ, quấy rối tình dục là một nguy cơ tái 
diễn đối với phụ nữ và các cô gái. Theo một nghiên cứu 
năm 2013 của Plan International, hơn 40% cô gái ở Hà 
Nội không bao giờ hoặc hiếm khi cảm thấy an toàn hơn 
khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

An toàn

Giao thông ở các thành phố lớn của Việt Nam dấy lên mối 
lo ngại nghiêm trọng về an toàn. Chất lượng hạ tầng giao 
thông không phù hợp, thường cũ kỹ và hư hỏng. Ở Việt 
Nam, do kẹt xe và mật độ đường xá thấp, mất thời gian đi 
lại khi kẹt xe. Kết hợp với các hoạt động lái xe nguy hiểm 
- khi xe lớn hơn được ưu tiên và gây nguy hiểm cho những 
người tham gia giao thông nhỏ hơn như người đi xe đạp, 
người đi bộ hoặc người điều khiển xe máy - Việt Nam có 
tỷ lệ tai nạn đường bộ gây chết người cao nhất ở Đông 
Nam Á với 25 người chết trên 100.000 dân mà người điều 
khiển xe máy, người đi bộ hoặc người đi xe đạp có nguy 
cơ (Chaudhary 2018: 19; WHO 2013: 232). Việc bắt buộc 
người điều khiển xe máy đội mũ bảo hiểm đã được đưa ra 
cách đây hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, các chuyến đi ngắn 
có đặc điểm ít hoặc không đội mũ bảo hiểm, có mũ bảo 
hiểm chất lượng kém (Quỹ AIP và Quỹ FIA, 2017). Lái xe 
khi uống rượu bia cũng là một vấn đề thâm niên, làm tăng 
rủi ro tai nạn (Nhân TT và các cộng sự, 2012).

Tác động môi trường

Cuối cùng, từ việc bê tông hóa để xây dựng đường đến 
giảm chất lượng không khí, hệ thống giao thông vận tải 
của Việt Nam có tác động tiêu cực đến môi trường. Hơn 
nữa, việc sử dụng ô tô và xe máy rộng rãi góp phần làm 
tăng phát thải CO2. Ngành giao thông vận tải chiếm 
12,7% tổng lượng phát thải khí nhà kín của Việt Nam 
(Chaundry 2018: 19). Số lượng lớn xe cộ và người tham 
gia giao thông hằng ngày làm tăng lượng phát thải CO2, 
càng tăng thêm khi kẹt xe. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng 
làm giảm không gian xanh và độ phủ của cây xanh do chặt 
cây cổ thụ để nhường chỗ cho đường xá và ô tô. Điều này 
cũng ảnh hưởng đến vi khí hậu đô thị, làm giảm phúc lợi 
của người dân đô thị và tăng chi phí chăm sóc sức khỏe12.

12 WHO ước tính rằng 5,2% GDP được sử dụng cho chi phí phúc lợi 
liên quan đến ô nhiễm không khí vào năm 2013 (WHO, 2016: 102), 
trong khi dữ liệu của Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm 2020 
cho rằng thiệt hại kinh tế hàng năm do ô nhiễm không khí gây ra 
bằng 4,45-5,64% GDP của Việt Nam (Kiệt 2020). Một nghiên cứu 
cũng cho thấy ở Hà Nội, người dân chi tới 90 triệu USD cho việc điều 
trị các bệnh về đường hô hấp hàng năm (Đạt 2018).
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3.3.3. Cơ chế đối với chuyển đổi sinh thái xã hội của 
hệ thống giao thông Việt Nam

Chuyển đổi sinh thái - xã hội của hệ thống giao thông 
Việt Nam cần bảo đảm sự tiếp cận di chuyển công bằng, 
an toàn và giá rẻ cho mọi người dân và giới hạn tác động 
của biến đối khí hậu và môi trường giao thông. Cuối cùng, 
nên điều chỉnh hạ tầng giao thông hiện tại cho phù hợp 
để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu đối với không 
gian đô thị và hạ tầng giao thông, đặc biệt giảm rủi ro 
ngập lụt trên đường phố đô thị do thiếu hệ thống thoát 
nước thải và tăng khả năng chống chịu kết cấu cho cầu 
đường tránh khỏi thiệt hại do bão, mưa lớn và nắng nóng.

Quy hoạch hệ thống giao thông đô thị bền vững

Nhìn chung, để phát triển hệ thống giao thông đô thị bền 
vững, Việt Nam cần phải xem lại cách tiếp cận đối với quy 
hoạch đô thị và cụ thể là di chuyển trong đô thị. Thành 
phố tập trung xe cơ giới và ô tô ở thế kỷ 20 cần có chỗ cho 
thành phố không có ô tô dựa theo quan niệm di chuyển 
dung chung và công cộng. Ở cấp độ quy hoạch đô thị, 
phát triển xanh bền vững và giảm nhẹ biến đổi khí hậu đã 
được xem xét đến. Ví dụ ở Hà Nội, việc sử dụng xe máy sẽ 
bị cấm từ năm 2030 trở đi (Võ 2019). Tuy nhiên, chừng 
nào việc đi lại bằng ô tô không được nhận thấy một cách 
tiêu cực, vấn đề kẹt xe, ô nhiễm không khí và an toàn đi 
lại có thể vẫn tiếp tục tồn tại. Ít nhất ở Hà Nội và TP.HCM, 
một hệ thống giao thông công cộng hiện đại đang hình 
thành có hệ thống tàu điện ngầm và hệ thống vận tải 
nhanh bằng xe buýt (VOA News, 2020). Tuy nhiên, do 
hạn chế về tài chính, ngoài các thành phố lớn, việc đầu tư 
cho giao thông công cộng vẫn còn hiếm hoi với các thành 
phố cấp hai không kết nối vào mạng lưới. Ngoài việc cân 
nhắc lại việc di chuyển trong đô thị, sự thiếu phối hợp giữa 
các cơ quan hành chính và các đối tác tư nhân cũng cản 
trở nỗ lực triển khai hệ thống giao thông công cộng và 
có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc kết hợp các phương 
tiện thông khác nhau. Sự chậm trễ trong xây dựng của cả 
tuyến tàu điện ngầm TP HCM và Hà Nội là minh chứng cho 
vấn đề này. Xung đột giữa cơ quan nhà nước Việt Nam 
và nhà thầu Trung quốc qua các chi tiết hợp đồng và văn 
bản yêu cầu như báo cáo an toàn và thanh toán, chậm 
quyết toán của tuyến tàu điện ngầm 2A (Onishi 2020). Tại 
TP.HCM, thói quan liêu cũng chịu trách nhiệm cho việc 
chậm trễ bao gồm mất phản hồi đối với thiết kế đã chỉnh 
sửa từ Bộ Xây dựng (The Saigon Times Daily 2019).

Cũng có nhu cầu về xây dựng năng lực để thiết lập tài 
năng quản lý hiệu quả và khuyến khích các doanh nghiệp 
tư nhân đưa ra các giải pháp sáng tạo tại địa phương, đặc 
biệt với các cơ hội về hệ thống giao thông thông minh và 
giải pháp CNTT. Ví dụ, liên quan đến kết nối chặng cuối, 
các dự án quy mô nhỏ như thành lập hệ thống cho thuê 
xe máy điện ở Hà Nội vào năm 2019 có thể đưa ra một số 
lựa chọn để nâng cấp (Shrestha và Kodukula 2019). Hơn 
nữa, một số dự án đang đầu tư vào di chuyển điện tử, ví dụ 

như sử dụng xe buýt điện (Giao thông thông minh 2019). 
Cũng cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng để bảo vệ cho người đi 
bộ và người đi xe đạp và làm cho việc đi bộ và đi xe đạp dễ 
dàng thực hiện và thuận tiện hơn với nhiều khu vực và lựa 
chọn dành cho người đi bộ hơn ở các thành phố.

Tham gia và tiếp cận công bằng

Tiếp cận di chuyển công bằng về mặt xã hội cần được đặt 
lên hàng đầu của chuyển đổi sinh thái xã hội tại các thành 
phố Việt Nam. Để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông bền 
vững, khoản đầu tư hàng năm ước tính cần đến 25 tỷ đô 
la Mỹ (Diop, 2019). Chỉ một mình khu vực công không thể 
cung cấp những nguồn lực này, do đó phải nhờ đến các 
nhà tài trợ quốc tế và khu vực tư nhân hỗ trợ đầu tư. Mô 
hình đối tác công tư cho phép theo khuôn khổ pháp lý 
và quy định hỗ trợ cũng như toàn bộ pháp luật về PPP có 
thể giúp mở rộng danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng của Việt 
Nam (Diop, 2019). Tuy nhiên, việc thực hiện các chương 
trình tài trợ PPP cần phải đảm bảo sự tiếp cận công bằng 
cho mọi công dân bất kể tình hình tài chính của họ. Cơ 
sở hạ tầng hiện có do các chương trình xây dựng - vận 
hành - chuyển giao (BOT) tài trợ không những vướng phải 
nạn tham nhũng mà còn do phương thức hoạt động là trả 
tiền để sử dụng và ít được sử dụng cho những người dân 
nghèo hơn, những người chọn lựa sử dụng những cầu 
đường kém chất lượng hơn để tránh chi phí. Hiện nay, việc 
phát triển giao thông bền vững tập trung ở Hà Nội và TP 
HCM, điều này dẫn đến hệ thống giao thông hai cấp và 
làm gia tăng bất bình đẳng xã hội. Hơn nữa, trách nhiệm 
về hệ thống giao thông bền vững không thể chỉ do tầng 
lớp trung lưu và thấp hơn cũng như xe máy của họ gánh 
chịu. Hiện nay, quá trình chuyển đổi dựa theo thay đổi 
hành vi mong đợi ở các nhóm thu nhập thấp, ví dụ bỏ sử 
dụng xe máy. Thay vào đó, các nhóm thống nhất cao hơn 
cần đóng góp tài chính và cơ cấu. Các phương tiện giao 
thông công cộng và dùng chung cần phải hấp dẫn mọi 
người dân để hướng tới thành phố không có ô tô trong 
tương lai. Cần phải đánh giá lại danh tiếng xã hội quy cho 
việc sở hữu ô tô và nguyện vọng về thành phố phi cơ giới 
và tập trung vào người dân.

Như đã nêu trên đây, để cho phép tiếp cận bình đẳng với 
giao thông đô thị, các dự án cơ sở hạ tầng cần phải phục 
vụ cho người dân nghèo hơn. Nhiều người làm việc trong 
khu vực phi chính thức cũng như sinh viên và gia đình 
phụ thuộc vào phương tiện di chuyển giá rẻ. Quyết định 
07/2019/NQ-HĐND là một bước đi đúng hướng, cho phép 
người già, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật và người 
thuộc hộ nghèo được sử dụng phương tiện giao thông 
công cộng miễn phí. Đồng thời, việc mở rộng đô thị ở các 
khu vực ngoại thành làm tăng nhu cầu đi lại làm cho việc 
phân cấp các dịch vụ công ở các khu vực ngoại thành cần 
phải cải thiện khả năng tiếp cận. Sự tham gia của người 
dân địa phương để nói lên nhu cầu và ý tưởng của họ có 
thể cải thiện các hệ thống giao thông này. Công nghệ 
có thể mang lại nhiều cơ hội hơn nữa. Việc sử dụng các 
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hệ thống giao thông thông minh có tiềm năng cải thiện 
luồng giao thông đô thị và giảm ùn tắc ở các thành phố. 
Nó cũng có thể mang lại cơ hội cho việc xảy ra khởi nghiệp 
đô thị nhỏ nhưng đang phát triển mạnh và tạo cơ hội việc 
làm mới. Sự tham gia của một lớp thành thị trẻ, sáng tạo 
có thể không những hỗ trợ các ý tưởng sáng tạo mới mà 
còn củng cố cam kết và quyền công dân đô thị.

3.4. Quy hoạch sử dụng đất về nhà ở, giao thông 
và khả năng chống chịu với biến đối khí hậu

Để hỗ trợ chuyển đổi sinh thái - xã hội trong các chính 
sách nhà ở và giao thông nhằm tăng khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu và công bằng xã hội và sinh thái 
ở các thành phố Việt Nam, việc quy hoạch sử dụng đất ở 
các thành phố phải kết hợp tốt hơn các khía cạnh xã hội 
và sinh thái. Hiện nay, nhà ở xã hội thường nằm ở vùng 
ven đô, làm tăng thêm sự yếu tế của các nhóm xã hội 
nghèo và bất lợi. Hơn nữa, hệ thống giao thông hiện nay 
không tăng kết nối mà thay vào đó chủ yếu dựa vào ô tô 
và xe máy với ảnh hưởng nặng nề đến môi trường. Điều 
này dẫn đến những cư dân có thu nhập thấp và phụ nữ 
không thể tham gia vào quá trình mỹ quan đô thị khi họ 
bị chuyển đến vùng ven đô. Điều này cũng làm giảm khả 
năng tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, giáo dục và việc làm. 
Giao thông công cộng, nên mang lại việc tiếp cận trung 
tâm đô thị tốt hơn vẫn chưa đáng tin cậy ở những vùng 
ven đô. Điều này cũng nhấn mạnh quá trình chỉnh trang 
đô thị và phân tầng xã hội, loại trừ những người có thu 
nhập thấp ra khỏi quá trình ra quyết định ở các thành phố. 
Cuối cùng, nhà ở cho nhóm thu nhập thấp thường nằm ở 
những vị trí dễ gặp rủi ro dọc theo bờ sông và vùng đồng 
bằng ngập lụt. Do chất lượng thấp, nhà ở cũng như cơ sở 
hạ tầng giao thông công cộng có ít khả năng chống chịu 
với biến đổi khí hậu.

Để chuyển đổi tình trạng này, quy hoạch sử dụng đất cần 
xem xét các dữ liệu lịch sử và dự kiến để đánh giá tốt hơn 
các rủi ro biến đổi khí hậu. Điều này cũng bao gồm việc 
lập bản đồ các quần thể dễ bị tổn thương. Dữ liệu này sẽ 
cung cấp cho các kế hoạch sử dụng đất trong tương lai và 
đầu tư cần thiết vào cơ sở hạ tầng bảo vệ để giảm thiểu 
rủi ro. Hơn nữa, để giảm nhu cầu đi lại và để người dân có 
thu nhập thấp và yếu thế hòa nhập tốt hơn - như phụ nữ 
và người già - vào cảnh quan đô thị, cần phải phân cấp các 
dịch vụ đô thị như chăm sóc sức khỏe, giáo dục và hành 
chính. Cũng cần có sự liên kết giữa nhà ở xã hội, cơ hội 
việc làm và hạ tầng giao thông tại địa phương. Cuối cùng, 
giao thông công cộng không chỉ cần phải tăng cường kết 
nối và tiếp cận cho các nhóm thu nhập thấp. Các cơ quan 
chính phủ và các nhà hoạch định đô thị cũng cần tính đến 
khả năng chống chịu với biến đối khí hậu và các rủi ro môi 
trường trong quá trình quy hoạch.

Một hệ thống giao thông có khả năng chống chịu với biến 
đổi khí hậu cho phép mọi người dân tiếp cận sẽ cung cấp 
một tòa nhà cho những thành phố công bằng hơn về mặt 
xã hội và về mặt sinh thái với đời sống người dân được 
cải thiện tốt hơn, cũng như bảo vệ tránh khỏi biến đổi khí 
hậu và rủi ro môi trường và do đó tạo ra một đường lối 
giải quyết cho chuyển đổi sinh thái - xã hội của các đô thị 
Việt Nam.
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Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức và 
cơ hội liên quan đến chuyển đổi sinh thái - xã hội ở các 
thành phố. Để giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và 
thích ứng với những thách thức đang ngày càng gia tăng, 
chuyển đổi xã hội và sinh thái cần được coi là có liên hệ 
với nhau. Điều này dẫn đến một số khuyến nghị về cách 
tiếp cận tổng thể này có thể được hỗ trợ và triển khai ở 
Việt Nam.

Quy hoạch và quản lý sử dụng đất: Phân tầng dịch 
vụ đô thị

Trong bối cảnh nhà ở và giao thông, các dịch vụ đô thị và 
cơ hội việc làm cần phải được phân tầng. Khi việc đô thị 
hóa thúc đẩy thêm việc mở rộng đô thị ra vùng ven đô và 
phát triển các khu đô thị mới - thường do các nhà đầu tư 
tuy nhiên phát triển, quy hoạch đô thị cần phản ánh xu 
hướng này. Việc kết hợp phân tầng cho địa phương các 
dịch vụ đô thị và mạng lưới kết nối thành phố và thị trấn 
có thể phù hợp tốt nhất để phát sinh hiệp lực giữa quá 
trình đô thị xanh và công bằng xã hội và như thế đưa ra 
cơ sở cho việc chuyển đổi sinh thái - xã hội ở Việt Nam.

Chính phủ quốc gia nên hướng tới việc kết hợp tốt hơn hệ 
thống đô thị quốc gia với trọng tâm là các thành phố cấp 
hai - thường là điểm đến đầu tiên của những người di cư 
nông thôn với khả năng giảm bớt áp lực dân số đối với các 
khu vực đô thị. Điều này cũng cần được thể hiện trong quy 
hoạch tổng thể đô thị quốc gia sắp tới, các quyết định và 
quy định ở cấp quốc gia. Chính phủ quốc gia được khuyến 
khích đầu tư nhiều hơn vào các thành phố cấp hai, đặc 
biệt là kết nối hậu cần cho giao thông và xây dựng các 
quy định cho hệ thống giao thông bền vững cũng như 
các dự án nhà ở xã hội có khả năng chống chịu để hỗ trợ 
người dân có thu nhập thấp nhưng chủ yếu cho các thành 
phố cấp hai. Cuối cùng, cần tạo ra một khuôn khổ khuyến 
khích để thúc đẩy đầu tư và cam kết thực hiện, bao gồm 
cả khu vực tư nhân.

Chính quyền địa phương cần xây dựng quy hoạch đô thị 
ở cấp địa phương để phân cấp các dịch vụ đô thị cho 
giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm, mua sắm và giải 
trí. Hiện nay, quy hoạch đô thị vẫn tập hợp các dịch vụ và 
chức năng đô thị với nhau về mặt không gian, buộc người 
dân phải đi lại. Đầu tư vào giao thông công cộng ở cấp địa 
phương là cần thiết để tăng cường kết nối cho các nhóm 
thu nhập thấp và giảm tác động môi trường ở các thành 
phố. Không nên đưa các dự án nhà ở xã hội xuống vùng 
ven đô thị. Thay vào đó, chúng ta nên chuyển một phần 
các dự án này đến các trung tâm thành phố để chống lại 
chỉnh trang đô thị; mang lại cơ hội việc làm tốt hơn và gia 

tăng gắn kết xã hội trong các thành phố. Chính quyền 
địa phương phải tính đến các rủi ro môi trường trong quá 
trình lập kế hoạch.

Các nhà hoạch định và thực hành quy hoạch đô thị phải 
đưa vào không gian xanh mở cũng như các dịch vụ thiết 
yếu khác, như chăm sóc sức khỏe và giáo dục, trong mọi 
dự án phát triển đô thị, đặc biệt là trong các khu đô thị 
mới. Điều này sẽ làm giảm việc đi lại, lượng khí thải từ giao 
thông và thời gian đi lại, đặc biệt là đối với phụ nữ. Các 
dịch vụ địa phương cũng nên tạo cơ hội tốt hơn cho sự 
tham gia của người nghèo, người khuyết tật và người cao 
tuổi. Hơn nữa, nhà ở có khả năng chống chịu nên là một 
phần của chiến lược giảm thiểu biến đổi khí hậu của cơ 
quan lập pháp. Do đó, quy hoạch sử dụng đất cần xem xét 
các dữ liệu lịch sử và dự báo để đánh giá tốt hơn các rủi ro 
biến đổi khí hậu. Điều này bao gồm lập bản đồ các quần 
thể dễ bị tổn thương. Dữ liệu này sẽ cung cấp cho các kế 
hoạch sử dụng đất trong tương lai và đầu tư cần thiết vào 
cơ sở hạ tầng bảo vệ để giảm thiểu rủi ro. Nó cũng cần 
phải là một phần của các diễn đàn thảo luận về phát triển 
đô thị xanh, bao gồm cả khả năng tiếp cận nguồn vốn. 
Trong bối cảnh này, cũng có thể hữu ích nếu nhìn ra Việt 
Nam để biết các ví dụ về phân cấp đô thị và thực hiện các 
phát triển đô thị xanh.

Các nhà hoạt động xã hội dân sự, như các nhà tổ chức 
cộng đồng và cộng đồng quốc tế, có thể cung cấp kiến 
thức, ví dụ điển hình tốt nhất và hội thảo để hỗ trợ việc 
định hình các kế hoạch phát triển đô thị và quy định, tập 
trung vào chuyển đổi sinh thái - xã hội.

Thay đổi câu chuyện về tương lai đô thị

Nhìn chung, Việt Nam vẫn còn một con đường đi từ cách 
tiếp cận thận trọng đối với việc phát triển đô thị, tập trung 
vào các giải pháp công nghệ, định lượng và xây dựng cơ 
sở hạ tầng theo hướng tiếp cận tổng thể hơn. Để kết hợp 
chuyển đổi sinh thái - xã hội vào quá trình đô thị hóa ở 
Việt Nam, diễn đàn thảo luận của công chúng về phát 
triển đô thị và các thành phố trong tương lai phải thay đổi.

Chính phủ quốc gia nên tạo ra một khuôn khổ cho phép 
người dân đô thị tham gia vào quá trình phát triển đô thị. 
Cách tiếp cận có sự tham gia này sẽ cho phép Nhà nước 
và công dân cùng nhau xác định các thành phố của tương 
lai. Hơn nữa, chính phủ nên hướng tới việc kết hợp các 
chính sách xanh bền vững vào khuôn khổ quy định của 
mình về phát triển đô thị, bao gồm nhà ở và giao thông. 
Hơn nữa, để hỗ trợ các chính sách địa phương, đầu tư vào 
chiến dịch truyền thông quốc gia về biến đổi khí hậu, nâng 
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cao nhận thức về môi trường và giao thông công cộng cần 
hỗ trợ các sáng kiến của địa phương. Các chiến lược nhà 
ở xanh có khả năng chống chịu phải được đưa vào các 
chính sách này.

Chính quyền địa phương cần kết hợp các nền tảng và 
kênh truyền thông và thông tin để thu hút công chúng 
tham gia vào cách tiếp cận tổng thể hướng tới phát triển 
đô thị. Thông tin về phát triển đô thị cần được phổ biến 
và người dân địa phương có thể thông báo những bất 
bình và nhu cầu với chính quyền địa phương để tạo ra mối 
quan hệ hợp tác được xây dựng dựa trên sự minh bạch. 
Các chiến dịch thông tin và hình ảnh địa phương để cải 
thiện việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng là 
cần thiết. Cuối cùng, các chiến lược phát triển địa phương 
phải bao gồm nhiều chính sách xanh hơn, bao gồm các 
khái niệm như thành phố không có ô tô và nhà ở xã hội có 
khả năng chống chịu. Sự ủng hộ của công chúng nhờ vào 
các chiến dịch này có thể làm tăng mức độ sẵn sàng hợp 
tác và tính đến các nhu cầu và bất bình của địa phương, 
điều cần thiết cho công bằng xã hội.

Các nhà hoạch định và thực hành quy hoạch đô thị nên 
tham gia với công chúng đô thị cũng như cộng đồng quốc 
tế để xác định các thành phố của tương lai và sự chuyển 
đổi sinh thái - xã hội cần thiết để đạt được điều đó. Trong 
khi tập trung vào giao thông công cộng chẳng hạn là một 
điểm khởi đầu tốt, thì diễn đàn thảo thuận cần phải tiến 
xa hơn bao gồm các thành phố không có ô tô, dịch vụ đô 
thị bền vững, sử dụng bền vững vật liệu xây dựng cho nhà 
ở và hơn thế nữa. Ở cấp độ các dự án riêng lẻ, các nhà 
lập kế hoạch và thực hành cần kết hợp phương pháp tiếp 
cận có sự tham gia của người dân địa phương trong quá 
trình thực hiện, như hội thảo, chiến dịch thông tin và hội 
họp với người dân.

Xã hội dân sự nên đóng một vai trò quan trọng trong các 
diễn đàn thảo luận về phát triển đô thị xanh, bao gồm cả 
khả năng tiếp cận nguồn vốn. Kiến thức địa phương có 
thể đưa ra một quan điểm khác về các biến đổi sinh thái - 
xã hội. Cần có nghiên cứu địa phương như sự hợp tác với 
các nghệ sĩ ở Việt Nam, doanh nhân tư nhân, nhà sáng lập 
khởi nghiệp và học viện có thể không những tăng bí quyết 
và việc làm cho địa phương mà còn tăng cơ hội tham 
gia cho người dân thành thị. Ngày nay, các giải pháp địa 
phương đang nổi lên trên nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng 
hạn như sử dụng lá chuối để đóng gói trong siêu thị và sử 
dụng tre làm ống hút, trong khi các kiến trúc sư Việt Nam 
đang thử nghiệm các vật liệu truyền thống để xây dựng 
những ngôi nhà có khả năng chống chịu với khí hậu.

Không gian mở cho sự tham gia hợp tác

Không gian chung của cộng đồng là cần thiết, đặc biệt 
đối với những người di cư mới và những người nghèo hơn. 
Công viên đóng một vai trò quan trọng là không gian giải 
trí, nơi tiếp cận có giá rẻ và mở ra cho tất cả mọi người. 
Công viên cho phép tham gia vào cuộc sống hằng ngày 
ở đô thị và cũng mang lại lợi ích sinh thái. Do đó, việc 
duy trì các công viên hiện tại và tạo ra các công viên mới 
nên được lồng ghép vào các chiến lược chuyển đổi sinh 
thái - xã hội.

Chính phủ quốc gia cần điều chỉnh không gian xanh mở 
sẵn có trong các khu vực đô thị, bao gồm cả các dự án 
phát triển đô thị mới ở các khu vực ven đô và các dự án 
nhà ở xã hội. Điều này bao gồm khoảng cách tối đa và 
không gian tối thiểu trên đầu người. Cần có một cơ chế 
để thực thi các quy định này.

Chính quyền địa phương: Quy hoạch và phát triển đô thị 
ở cấp địa phương cần phải kết hợp và tăng không gian 
xanh có sẵn cho người dân đô thị, bao gồm cả trong các 
quy hoạch đô thị của. Cần có đủ công viên gần nhà ở để 
sử dụng cho mục đích giải trí, thể thao và giao tiếp xã hội. 
Cây xanh và độ phủ xanh là trọng tâm để cải thiện chất 
lượng không khí và vi khí hậu cục bộ, do đó, việc bảo vệ 
môi trường đô thị xanh cần được ưu tiên, bao gồm cả 
vùng đồng bằng ngập lụt. Hỗ trợ cho các sáng kiến địa 
phương về làm vườn đô thị và bảo tồn môi trường là cần 
thiết.

Ngoài không gian công cộng xanh sẵn có, trong bối cảnh 
gia tăng di cư từ nông thôn ra thành thị, các dự án gắn 
kết xã hội và xây dựng cộng đồng cần được hỗ trợ, đặc 
biệt là đối với các nhóm yếu thế, phụ nữ và người cao tuổi. 
Trong khi các khu dân cư đô thị cũ thường cung cấp mạng 
xã hội và bản sắc cộng đồng, thì điều này không đúng ở 
các khu đô thị mới. Thông thường, các nhà đầu tư tư nhân 
giảm không gian công cộng trong các dự án phát triển và 
do đó giảm không gian hợp tác, giao lưu và các tòa nhà 
cộng đồng. Do đó, điều cần thiết là phải chống lại những 
phát triển này một cách có ý thức để cho phép người dân 
thành thị tham gia vào việc tạo ra các thành phố công 
bằng xã hội.

Các nhà hoạch định và thực hành quy hoạch đô thị cần kết 
hợp không gian xanh mở trong tất cả các dự án phát triển, 
đặc biệt là nhà ở xã hội cũng như không gian cộng đồng 
cho các cuộc gặp gỡ và giao lưu của cư dân. Hơn nữa, độ 
phủ xanh và môi trường sống tự nhiên nên là một phần 
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của các dự án này. Mục đích là giảm bê tông hóa, ngập 
lụt và tăng hiệu ứng làm mát tự nhiên. Việc tiếp cận các 
không gian xanh này cho các hoạt động giải trí nên được 
mở rộng cho công chúng.

Xã hội dân sự nên tham gia vào việc bảo tồn môi trường 
đô thị tự nhiên, bao gồm cả việc tạo ra không gian xanh 
nếu có thể. Làm vườn đô thị cũng như nông nghiệp cung 
cấp những đường lối giải quyết để tạo ra những không 
gian này. Để tăng cường gắn kết xã hội và các cư dân yếu 
thế hòa nhập tốt hơn, các nhà hoạt động xã hội dân sự 
có thể thực hiện các dự án văn hóa và xã hội để xây dựng 
cộng đồng và là các kênh để giao tiếp và hỗ trợ. Hơn nữa, 
các nhà hoạt động xã hội dân sự có thể thiết lập mạng 
lưới hỗ trợ cho các nhóm yếu thế, không những trong 
cuộc sống hằng ngày, mà đặc biệt còn để hỗ trợ trong các 
thảm họa do biến đổi khí hậu gây ra.
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thị (IUDM) - Học viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị (AMC) kiêm 
Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án SECO (PMU) - AMC. Ông tham gia 
nghiên cứu, xây dựng chương trình và thực hiện các khóa đào tạo, 
bồi dưỡng về quản lý đô thị; tư vấn, xây dựng các chương trình, dự 
án liên quan đến quản lý và phát triển đô thị; liên kết với các đối tác 
đưa ra hỗ trợ kỹ thuật cho các giải pháp phát triển đô thị.

Quan điểm thể hiện trong ấn phẩm này không nhất thiết là quan 
điểm của viện Friedrich-Ebert-Stiftung

asia.fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) là tổ chức chính trị lâu đời nhất tại Đức. Thành lập vào năm 1925, tên của 
viện được đặt theo tên của Friedrich Ebert, vị tổng thống đắc cử trong cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên được 

tổ chức tại Đức.

Viện FES mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào năm 1990. Viện là một trong những tổ chức phi lợi nhuận 
quốc tế đầu tiên hoạt động tại Việt Nam. Là một tổ chức chính trị, FES hoạt động trên nguyên tắc thúc đẩy 

công bằng xã hội và tham gia chính trị. Các đối tác Việt Nam của FES là những cơ quan hoạt động trung 
tâm trong các lĩnh vực chính trị, phát triển kinh tế, biến đổi khí hậu, năng lượng và chính sách môi trường.


