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Mục tiêu của nghiên cứu này là nhận dạng những thách thức chủ yếu cho sự phát triển toàn
diện và bền vững của thành phố Hà Nội mở rộng. Vì vậy khung nghiên cứu như sau: giới
thiệu về mô hình “Chu trình phát triển đô thị thời kỳ quá độ’ làm mẫu cho sự phát triển đô thị
của các vùng thủ phủ của Việt Nam được bàn luận tập trung vào việc nghiên cứu các mối liên
hệ của các thành phần liên quan và những động lực thúc đẩy cụ thể của sự phát triển đô thị
trong tiến trình quá độ. Điểm nhấn mạnh đặc biệt của bài nghiên cứu này đặt trên vai trò của
tầng lớp trung lưu đang nổi trội nhanh chóng. Vì thế tầng lớp trung lưu đô thị được xem như
một nhóm mục tiêu cho tính bền vững của đô thị tương lai. Trong bối cảnh này, các vấn đề
của nhà ở tiết kiệm năng lượng được làm nổi bật, vì nhà ở đem đến khả năng duy nhất và to
lớn nhất cho việc giảm thiểu hiệu ứng nhà kính. Sau cùng, nghiên cứu này nhận dạng những
chính sách tái cấu trúc bên trong hướng đến những tiến bộ trong chuỗi giá trị kinh tế và những
hàm chứa của chúng trong chiến lược phát triển đô thị như một động lực quan trọng nhất cho
sự phát triển đô thị bền vững của Hà Nội đến năm 2030.
Mô hình phân tích của “Chu Trình Phát Triển Đô Thị Thời Kỳ Quá Độ”
Mô hình tự phát triển này trước hết giải thích sự tăng trưởng tính phi chính quy của đô thị sau
những bước tiến đầu tiên của quá trình cải cách và vì thế thiết lập mối liên kết với khả năng
quản lý đô thị (xem hình 1).

Hình 1
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Theo mô hình có 2 giai đọan khác nhau của phát triển đô thị được xác định: giai đoạn ‘Quá
Độ Sớm” và giai đoạn “Quá Độ Tiến Triển’.
Giai đoạn ‘Quá Độ Sớm”
Giai đoạn ‘Quá Độ Sớm” thể hiện đặc trưng bởi sự phát triển không chính quy ở mức độ
tương đối cao, đặc biệt về lĩnh vực nhà ở. Điều này có thể được lý giải bởi hiện tượng điển
hình của thời kỳ quá độ là “khoảng cách về thể chế” và “song đề của tính đồng thời”. Khoảng
cách về thể chế (đường màu đỏ) thể hiện sự chậm trễ về thời gian khi các thiết chế nhà nước
tiến xa hơn nền kinh tế tập trung và thích ứng một cách chậm chạp với nền kinh tế thị trường
nhiều thành phần hơn. Sự tái cấu trúc thể chế bên trong của các cơ quan nhà nước, chẳng hạn
như sở quy hoạch, thường là một quá trình lâu dài cần nhiều thời gian, đặc biệt ở các quốc gia
trong thời kỳ quá độ, nơi cải cách kinh tế thị trường hóa diễn ra từ từ. Ban đầu những khoảng
cách này có thể rất lớn, và sự mất kiểm soát của nhà nước cũng như sự tăng trưởng mạnh mẽ
của khối phi chính quy có thể thấy được rõ ràng.
Tuy nhiên, điều này luôn theo sau bởi sự tái thiết hoặc củng cố các thể chế chính trị và xác
định lại sự kiểm soát phát triển không gian. Khoảng cách về thể chế càng ngày càng được rút
ngắn và phát triển phi chính quy giảm bớt sau đó. Điều này không diễn ra trên mọi lĩnh vực
vế chính sách và trên toàn bộ không gian đô thị cùng một lúc, tùy thuộc vào hiện tượng quá
độ điển hình muộn hơn có tên là “song đề của tính đồng thời”. Giai đoạn muộn hơn này được
hiểu như thách thức cho chính quyền khi thúc đẩy tiến trình cải cách một cách tương đồng
trên mọi lĩnh vực chính sách và tất cả các ngành. Tuy nhiên do phụ thuộc vào những ràng
buộc về ngân sách, chính quyền thường phải lựa chọn ưu tiên cho một số lĩnh vực hành động.
Vì Việt Nam đã thông qua chính sách công nghiệp hóa theo hướng xuất khẩu, nên ưu tiên
phát triển thuộc về việc cung cấp những hạ tầng chính và tạo ra những điều kiện kinh tế thích
hợp cho các nhà đầu tư nước ngoài. Do đó những ưu tiên này là những lĩnh vực chính sách
đầu tiên mà khoảng cách thể chế bắt đầu được rút ngắn. Điều kiện kinh tế thị trường thường
được thử nghiệm dưới góc độ “ điều kiện trong phòng thí nghiệm” bên trong những khu vực
được phân chia ranh giới, chẳng hạn như các vùng kinh tế hoặc các khu chế xuất. Bên trong
các khu vực này, sự kiểm soát phát triển ở mức độ cao và hạ tầng sẵn có thường có chất lượng
đặc biệt tốt hơn so với các nơi khác. Sự kiểm soát trên những khu vực này thường được
chuyển giao cho các tổ chức với những mục đích đặc biệt, thường là các tổ chức do nhà nước
vận hành, cam kết ứng xử theo kiểu doanh nghiệp. Nếu thành công, việc phát triển không gian
kinh tế sẽ dễ dàng mở rộng thành những khu vực không gian rộng lớn hơn. Những đột phá
của các tổ chức được xúc tiến nhờ những hiệp hội có mục tiêu đặc biệt này cũng được chuyển
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giao tương tự cho hành động quản lý chung về đô thị. Ngược lại có rất ít quan tâm dành cho
việc cung cấp những tiện nghi cho dân nhập cư dù họ làm việc trong những khu vực này, dẫn
đến sự bùng nổ hiện tượng được gọi là sự tích tụ nhà trọ ở vùng lân cận với khu vực được
trang bị tốt. Khu ở trọ thường có điều kiện sống và điều kiện nhà ở bấp bênh.
Kết quả của công cuộc cải cách thành công theo định hướng kinh tế thị trường là nghèo đói đô
thị đã được giảm xuống đáng kể vào những năm 1990. Điều đó cho phép các cá nhân và hộ
gia đình trở thành những người lèo lái sự phát triển của đô thị. Giai đoạn phát triển đô thị tự
phát và vô tổ chức hình thành và khởi xướng từ chính những người dân địa phương. Đây là
một phản ứng tức thời bởi cư dân đô thị đối với sự thiếu hụt trầm trọng về nhà ở trong thời kỳ
kinh tế bao cấp, cũng như tính cấp thiết của thị trường bất động sản sở hữu tư nhân, và vật
liệu xây dựng ngày càng sẵn. Kết quả dẫn đến mật độ dày đặc của kết cấu đô thị ở trung tâm
đô thị cũng như ở vùng ven. Ở Hà Nội, đích đến được ưa chuộng nhất của những người thành
công trong giai đọan quá độ sớm là khu vực Hồ Tây. Luật xây dựng và sử dụng đất cho dù
vẫn tồn tại nhưng thường bị bỏ qua vào thời kỳ đó. Theo phương diện phát triển nhà ở, giai
đoạn này kéo dài khoảng 12 đến 15 năm tính từ thời điểm khởi đầu quá trình cải cách giữa
những năm 1980 cho đến khoảng thời gian bắt đầu thiên niên kỷ mới. Cũng như vậy, các hoạt
động phi chính quy bên lề cũng diễn ra hàng loạt. Hiện tượng này có thể được xem như phản
ứng linh họat cho sự thiếu hụt về không gian thương mại và nhu cầu rộng rãi về tăng nguồn
thu nhập phụ thêm. Nhiều người từ khu vực vùng ven và lân cận đô thị đi lại thường xuyên
đến Hà Nội để buôn bán hàng hóa I . Khu phố cổ Hà Nội là tâm chấn của hoạt động này và
trải nghiệm sự tái sinh rộng khắp hầu hết thông qua những người chuyển đổi không gian ở
thành không gian thương mại. Trong suốt thời gian này nhà nước tương đối yếu kém trong
việc kiểm soát phát triển đô thị, chủ yếu do khoảng cách về thể chế. Nỗ lực dành thêm các
không gian cho giao thông vốn chật khít cực kỳ khốc liệt không chỉ vì nền kinh tế vỉa hè mà
còn vì mức tăng khác thường của các phương tiện giao thông đa dạng khác nhau. Một trong
những đáp trả đầu tiên từ các nhà chức trách nhà nước về khía cạnh cụ thể này, ngày càng
nhiều đường phố cấm xích-lô vào cuối những năm 1990.
Giai đọan “Quá Độ Tiến Triển”
Giai đoạn dễ thấy thứ hai của phát triển đô thị bắt đầu từ đầu thiên niên kỷ mới và được khắc
họa bởi sự nâng cao năng lực nhà nước và dần dần rút ngắn khoảng cách về thể chế. Một ví
dụ minh họa điển hình cho sự phục hồi của kiểm soát nhà nước là sự phát triển toàn diện các
khu vực đô thị mới xung quanh vùng lân cận của thành phố Hà Nội. Các hình thái nhà ở
chiếm ưu thế tại các khu vực này thường là nhà chung cư cao tầng hoặc đa chức năng, biệt thự
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và nhà liền kề. Nói chung mật độ của môi trường xây dựng ở đây tương đối thấp, rất đối lập
với khu vực trung tâm đô thị và các khu ở phát triển trong giai đoạn “Quá Độ Sớm”. Một câu
hỏi mở vẫn còn tồn tại là liệu có bền vững hay không nếu lặp lại sự phát triển ở các khu vực
đô thị mới trong giai đoạn “Quá Độ Tiến Triển” vào các khu vực mới của Hà Nội mở rộng,
hoặc có phương thức sử dụng đất nào tiết kiệm hơn cho phát triển các khu đô thị mới hay
không.
Sự hồi phục của kiểm soát nhà nước có thể đạt được từ việc thành lập sự hợp tác quản lý mới
chủ yếu theo hình thức hợp tác nhà nước – tư nhân. Thường thấy nhất là các công ty quốc
doanh từ các Bộ quan trọng như HUD (công ty thành viên của MoC – Bộ Thương Mại) trở
nên liên quan trực tiếp đến việc quy hoạch và xây dựng những khu đô thị mới này. Ở đó luật
xây dựng thường được tuân thủ nghiêm ngặt nhưng giá cả khá cao. Bằng cách mở rộng cho cả
khối ngoài quốc doanh, chính quyền thành phố nhắm đến việc bù vào sự thiếu hụt khả năng
quản lý và kiến thức, sự phân mảnh thể chế, và trên hết là thiếu vốn. Khuynh hướng này thiên
về tư nhân hóa phát triển đô thị dần trở nên phổ biến, và đôi khi bị chỉ trích nặng nề không chỉ
ở Việt Nam mà ở cả những vùng thủ phủ khác trên thế giới. Tuy nhiên, dường như mức độ
quản lý nhà nước trong các dự án này tương đối cao hơn ở Việt Nam so với hầu hết các quốc
gia khác. Hầu hết sự thực thi của các tiến trình quản lý khiến cho sự phát triển đô thị có thể
thực hiện được. Nhưng tiến trình này cũng đem theo cùng nó những nguy cơ phân mảnh
không gian xã hội, đe dọa sự gắn kết xã hội và chỉ phục vụ nhu cầu cho tầng lớp thượng lưu
mà thôi. Trường hợp giai đọan cất cánh tăng vọt của Việt Nam, quá trình tư nhân hóa của phát
triển đô thị chưa trở nên trầm trọng như dự đoán vài năm trước. Gần đây phân cực xã hội có
vẻ giảm bớt trong lòng đô thị. Trong lúc đó, cư dân các khu vực đô thị mới không chỉ là giới
thượng lưu về kinh tế mà giai cấp trung lưu mới nổi đang gia tăng nhanh chóng.
Giai cấp trung lưu đóng vai trò nhóm mục tiêu cho sự bền vững của đô thị
Quá trình chuyển tiếp của xã hội đô thị Việt Nam dẫn đến sự khác biệt xã hội về mặt thu
nhập, giáo dục, kích cỡ gia đình, kiểu tiêu thụ, v.v… sản xuất ra những phân chia giai cấp
chưa được biết đến cho tới hiện nay. Là hệ quả của sự tăng vọt về kinh tế, giới trung lưu đô
thị Việt Nam tăng đột ngột. Theo công ty nghiên cứu thị trường TNS, số lượng hộ gia đình có
thu nhập một lần từ 251 đến 500 USD tăng từ 31% năm 1999 lên 55% vào năm 2008. Số hộ
gia đình có thu nhập trên 500 USD tăng còn mạnh mẽ hơn, gấp 5 lần lên thành 37% cùng thời
gian đó (xem Hình 2)
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Hình 2

Cho nên, giai tầng xã hội này đang dần tiếp nhận lối sống tiêu thụ tài nguyên ở mức độ cao.
Cho đến nay các ứng xử mang tính thân thiện với môi trường có vẻ không có chuyển biến gì
mấy. Ngược lại nói chung vị thế xã hội dường như phụ thuộc rất nhiều vào việc theo đuổi các
nhãn hiệu và chủ nghĩa tiêu dùng. Nếu Hà Nội muốn trở thành đô thị bền vững đầu tiên trên
thế giới vào 2030 thì giới trung lưu cần phải được xem như nhóm mục tiêu thiết yếu cho sự
bền vững của đô thị. Ứng xử của tầng lớp trung lưu đô thị hiện nay có thể đóng vai trò như
một hình mẫu cho tầng lớp trung lưu trong tương lai, điều này lại càng cấp thiết hơn. Hơn
nữa, Hà Nội một mặt rất nhạy cảm với tác động từ sự thay đổi khí hậu nhưng mặt khác lại là
nơi thải ra lượng khí nhà kính lớn thứ hai ở Việt Nam.
Đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở tiết kiệm năng lượng, tiềm năng cho các phương tiện làm giảm
cũng như thích nghi và sau đó là giảm thiểu dấu chân sinh thái là rất lớn. Điều này thể hiện rõ
qua các nghiên cứu ngoài nước và từ khảo sát của chính tác giả ở thành phố Hồ Chí Minh. Ví
dụ như việc kiểm tra năng lượng đầu tiên được tiến hành ở London bởi Siemens vào năm
2008 (Hạ Tầng Đô Thị Bền Vững: Phiên bản London – tầm nhìn tới 2025) chỉ ra rằng các tòa
nhà hiện nay chịu trách nhiệm cho hơn 2/3 lượng khí thải CO2. Đầu tư tốt hơn vào cách ly
nhà ở, hiệu quả sử dụng nhiệt, chiếu sáng tiết kiệm năng lượng và thay thế các thiết bị gia
dụng cũ kỹ bằng các thiết bị hiệu quả hơn về năng lượng trong các căn hộ và văn phòng đem
đến tiềm năng lớn nhất về việc giảm lượng khí thải CO2. Ngoài ra, tất cả những khoản đầu tư
này cho thấy bớt những chi phí tiêu cực. Điều đó có nghĩa là những người ra quyết định (cá
nhân: 70%; kinh doanh/ quản lý thành phố: 30% theo nghiên cứu của Siemens) có thể dể dành
được khoản tiết kiệm tài chính khá lớn về lâu dài. Hiển nhiên là mẫu tiêu thụ năng lượng liên
5
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quan tới công trình rất có thể sẽ khác ở Hà Nội nếu so sánh với London do khác biệt về điều
kiện khí hậu. Nhưng dù thế nào đi nữa, nghiên cứu của Siemens chỉ ra rõ ràng rằng sự thúc
đẩy nhà ở tiết kiệm năng lượng là cực kỳ quan trọng đối với tính bền vững của đô thị. Ý kiến
này càng được củng cố bởi kết quả khảo sát của tác giả trên hơn 400 hộ gia đình trung lưu tại
thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2009. Cuộc khảo sát này thể hiện mối quan hệ chặt
chẽ giữa thể lọai nhà, thu nhập, diện tích sàn và lượng tiêu thụ điện năng (xem hình 3 và 4)

Hình 3

Thực tế, diện tích không gian ở của tầng lớp trung lưu ở thành phố Hồ Chí Minh gần như
không khác biệt so với diện tích không gian ở của cư dân Đức. Khảo sát cũng cho thấy rằng
sự phát triển các biệt thự đơn lập rất tiêu tốn quỹ đất và vì thế nên có biện pháp giới hạn trong
trường hợp phát triển đô thị ở Hà Nội. Các nhà nhỏ trong hẻm mà được xây dựng chủ yếu
trong giai đoạn “quá độ sớm” trong các khu ở thấp tầng – mật độ cao rõ ràng là đem đến một
tỉ lệ hợp lý về không gian sống /đầu người. Đây cũng là trường hợp loại hình nhà chung cư,
dù không bao gồm các chi phí gián tiếp cho thang máy và sử dụng đất của khu vực bao quanh.
Nói chung loại hình nhà liên quan khắng khít đến diện tích không gian sống và vì vậy tổ hợp
cân bằng các loại hình nhà ở cần được nghiên cứu theo góc nhìn quy hoạch đô thị Hà Nội đến
năm 2030. Sẽ tồn tại những thách thức đối với quy hoạch đô thị khi gây ảnh hưởng đến các
nhà phát triển bất động sản theo hướng các kiểu hình nhà ở bền vững nhất trong tương lai.
Về lượng tiêu thụ điện năng, khung cảnh cũng không có khác biệt với tình hình ở Đức, dù ở
thành phố Hồ Chí Minh điện năng tiêu thụ cho việc làm mát còn ở Đức năng lượng tiêu thụ
cho hệ thống sưởi ấm chủ yếu là xăng dầu.
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Hình 4

Cũng trong trường hợp tiêu thụ điện năng, khảng năng tiết kiệm năng lượng có vẻ khả quan,
các chủ căn hộ ở TP Hồ Chí Minh than phiền về độ kín khí kém hiệu quả trong nhà họ gây ra
bởi sự cách nhiệt kém, vì sẽ làm thất thoát khá nhiều khí mát từ máy điều hòa. Chỉ một số
lượng nhỏ các hộ gia đình lắp đặt hệ thống nước nóng dùng năng lượng mặt trời, quá trình lắp
đặt không tốn nhiều chi phí so với tổng chi phí xây dựng và mang lại tiềm năng tiết kiệm năng
lượng to lớn. một cách tổng quat, các chủ hộ ở TP Hồ Chí Minh quan tâm nhiều hơn tới vấn
đề tình trạng pháp lý của căn nhà ( quyền sử dụng đất hợp lý và sổ đỏ) và về vấn đề an ninh
hơn là về môi trường và hiệu quả sử dụng năng lượng (xem Hình 5).
Trong ngữ cảnh tiết kiệm năng lượng liên quan đến nhà ở, những người có quyền quyết định
chủ yếu chính là các hộ gia đình. Chủ hộ nên nhận thức về khả năng tiết kiệm năng lượng và
cần được khuyến khích mạnh mẽ bởi các chính sách giảm thuế và các chính sách khác khích
lệ họ đầu tư vào nhà ở tiết kiệm năng lượng.
Việc phát triển những chính sách phù hợp là nhiệm vụ cấp quốc gia (MoC – Bộ Thương Mại
và các cơ quan nhà nước khác). Điều này cũng nên bao gồm việc phát triển những tiêu chuẩn
xây dựng đạt hiểu quả về năng lượng một cách nghiêm túc mà chủ hộ và các nhà kinh doanh
bất động sản phải tuân thủ nghiêm ngặt. Đặc biệt trước sự kiện thay đổi khí hậu và những
nguy cơ to lớn của nó, tác động đến nhà ở tiết kiệm năng lượng có lẽ là nhiệm vụ rất quan
trọng ở Hà Nội cũng như trên toàn Việt Nam.

7

Gắn Kết Xã Hội và Tính Chặt Chẽ Đô Thị: Những Thách Thức cho Sự Phát Triển Toàn Diện và Bền Vững của TP Hà Nội – Michael Waibel

Hình 5

Sự Nâng Cấp Trong Chuỗi Giá Trị Là Động Lực Cho Phát Triển Đô Thị Bền Vững
Trở lại mô hình “Chu trình phát triển đô thị thời kỳ quá độ” các chính sách tái cấu trúc nội bộ
nhắm đến việc đạt đến trình độ cao hơn trong chuỗi giá trị kinh tế (đường màu cam, hình 1)
có thể nhanh chóng trở thành một động lực quan trọng cho phát triển đô thị bền vững trong
tiến trình quá độ.
Hiện nay đã có những công ty may mặc và giày dép đầu tiên rời khỏi Việt Nam vì tiền công
lao động ở các nước như Cam-pu-chia hoặc Bangladesh thấp hơn. Việt Nam bây giờ đối mặt
với những thử thách của sự chuyển đổi từ công nghiệp tập trung sức lao động sang công
nghiệp tập trung vốn. Điều này đòi hỏi (không chỉ) sự định hướng lại các chiến lược phát triển
đô thị và có một số hàm chứa sau: trước hết, cần có một lực lượng lao động được đào tạo tốt
đáp ứng nhu cầu từ các công ty của lĩnh vực tri thức. Điều này lại cần sự đầu tư mạnh mẽ vào
lĩnh vực giáo dục. Khối lượng lớn ngân sách quốc gia đã được chuyển vào lĩnh vực giáo dục
và nhiều tiện ích đào tạo mới, bao gồm cả các tiện ích thuộc nhà nước và tăng dần cho khối tư
nhân, đã và đang được mở rộng trong những năm gần đây. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Với
mức lương rất thấp chi trả trong các trường đại học, những người giỏi nhất chắc hẳn sẽ chọn
công việc ở nơi khác. Hiển nhiên đây thực sự là vấn đề cấp thiết không thể giải quyết chỉ bằng
quy hoạch đô thị.
Các công ty công nghệ cao và khối trí thức cũng yêu cầu một môi trường làm việc trong lành.
Khu vực Hà Tây có khối tích lớn môi trường như vậy. Trên khía cạnh đó, việc tạo lập một
hành lang khối kỹ thuật cao đến Hòa Lạc đem đến một cơ hội độc nhất. Tuy nhiên, cũng nên
chừa lại nhiều không gian cho các hành lang cây xanh và các mảng xanh. Khu vực tương lai
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của thành phố công nghệ cao nên duy trì độ chặt chẽ. Sau đây là ví dụ về Atlanta về việc
không nên để khu vực đô thị phát triển lộn xộn (xem hình 6). Ví dụ tốt hơn là thành phố
Barcelona và tiết kiệm được rất nhiều năng lượng về chi phí cho vận chuyển đi lại.

Hình 6

Trên hết, bạn nên nhận thức rằng sự tạo ra các nơi chốn cho công việc phát minh không thể
đạt được chỉ với việc hoàn thành đầy đủ các tiện ích kỹ thuật. Cũng cần đến khả năng chuyển
giao kiến thức từ các trường đại học địa phương, tạo ra các ngành phụ trợ, các cơ hội có được
nguồn vốn hỗ trợ và các không gian khác nhau dành cho sự trao đổi chinh quy và phi chính
quy giữa mọi thành phần liên quan đến sản phẩm trí tuệ. Ở ngữ cảnh này, rất cần thiết để Hà
Nội thu hút các thành viên thuộc nhóm gọi là tầng lớp sáng tạo. Theo ý tưởng của nhà xã hội
học người Mỹ Richard Florida, các thành viên của tầng lớp sang tạo là những ai tạo ra các
phát kiến và nguồn việc, do đó đóng góp đến sự thịnh vượng bền vững của thành phố. Về ý
kiến tranh luận này, tầng lớp sáng tạo được xem như những người được săn lùng nhiều nhất
trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu để tìm kiếm nhân tài. Tầng lớp sang tạo có thể tìm việc dễ
dàng bất cứ nơi đâu, nhưng khiến họ quyết định làm việc ở đâu phụ thuộc rất nhiều vào lối
sống sinh động của đô thị dựa trên sự đa dạng, phóng khoáng và giàu văn hóa. Ở khía cạnh
này, trung tâm thành phố cũ của Hà Nội là một đề nghị buôn bán có một không hai (unique
selling proposition - USP) vì ở đó có thể dễ dàng tìm thấy kết cấu đô thị quy mô nhỏ, nhiều
tầng lớp đáng ngạc nhiên với sự dao động khổng lồ của cuộng sống hàng ngày trong đô thị.
Nhưng liệu có thể gìn giữ điều đó không? Còn có thể cải thiện không? Nhiều người nước
ngoài than phiền rằng ở Hà Nội hầu hết các quan bar đều đóng cửa quá sớm, rất trái ngược
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với thành phố Hồ Chí Minh, nơi bạn có thể vui chơi giải trí khắp nơi. Còn khả năng nào để
cải thiện cuộc sống văn hóa hay không?
Kết luận
Mô hình “chu trình phát triển đô thị thời quá độ” đem đến một bức tranh toàn cảnh ngắn gọn
về những bên liên quan cụ thể và các động lực của phát triển đô thị cũng như giải thích sự
tăng trưởng hiện tại của tính phi chinh quy trong đô thị trên tiến trình quá độ. Trong khi giai
đoạn “Quá độ sớm” các cá nhân và hộ gia đình trở thành động lực quan trọng nhất cho phát
triển đô thị, nhà nước đã lấy lại kiểm soát trong giai đọan “Quá độ tiến triển” thông qua việc
xây dựng năng lực và sự hình thành các liên minh mới trong phát triển đô thị. Tuy nhiên quá
trình tư nhân hóa phát triển đô thị có thể dẫn đến sự gia tăng vùng đô thị lộn xộn và tiếp theo
đó là sự phí phạm nguồn tài nguyên đất đai quý giá. Về khía cạnh phát triển xã hội, sự tăng
vọt của tầng lớp trung lưu đô thị có thể thấy rõ gần đây. Giảm sự phân cực xã hội đem lại cơ
hội để nhận dạng tầng lớp trung lưu đô thị như một nhóm mục tiêu chủ yếu cho tính bền vững
của đô thị. Đặc biệt trong lĩnh vực nhà ở, có một tiềm năng to lớn về giảm thiểu mức tiêu thụ
năng lượng. Bằng chứng từ khảo sát ở TP Hồ Chí Minh cho thấy mối liên kết chặt chẽ giữa
các loại hình ở, không gian sống, thu nhập và các nguồn tài nguyên, ở đây là sự tiêu thụ điện
năng. Quy hoạch đô thị vì vậy cần cân nhắc cẩn thận về tổ hợp các loại hình ở trong vùng đô
thị mới trong tương lai, bởi vì điều này tác động mạnh mẽ đến sự hòa trộn xã hội và tiêu thụ
năng lượng. Có lẽ quan trọng hơn nữa là việc phát triển một hệ thống chính sách chi tiết nhắm
đến việc gia tăng hiệu quả sử dụng năng lượng trong lĩnh vực nhà ở để đạt được mục tiêu (đã
xác định?) phát triển bền vững cho tới 2030
Khái niệm về thành phố bền vững không chỉ đề cập đến việc phân vùng hợp lý và cung cấp
các mảng xanh. Đó là một khái niệm chính thống lên quan không chỉ tới quy hoạch đô thị mà
còn đến mọi thực thể nhà nước và xã hội đô thị. Ngay cả sau khi mở rộng Hà Nội, mục đích
căn bản của quy hoạch đô thị nên là khái niệm về thành phố nén và thành phố với khoảng
cách gần. Có lẽ có thể học hỏi được từ giai đoạn đô thị hóa vùng ngoại vi một cách phi chinh
quy trong quãng thời gian bộ mặt xây dựng đô thị được tạo lập dày đặc. Vẫn còn một câu hỏi
mở cần giải đáp đó là vấn đề làm thế nào kết cấu kỳ lạ đa tầng lớp của trung tâm đô thị với
biên độ dao động khổng lồ có thể được nhân rộng ở những khu vực phát triển đô thị mới của
Hà Nội mở rộng.
Mối đe dọa lớn từ tiến trình biến đổi khí hậu nên được xem như sự thúc đẩy việc thiết lập các
liên minh mới trong phát triển đô thị toàn diện gìn giữ sự gắn kết của xã hội đồng thời tránh
những vùng phát triển không kiểm soát. Từ khía cạnh này, quy hoạch tổng thể mới cho vùng
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mở rộng sẽ đem đến cơ hội có một không hai để tạo lập khung định hướng cho Hà Nội để trở
thành thủ đô bền vững đầu tiên vào năm 2030.
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