
1

Gắn Kết Xã Hội và Tính Ch ặt Chẽ của ðô Th ị: 
Thách th ức ñối với Việc Phát Tri ển Toàn Di ện và B ền Vững của TP Hà Nội

Dr. Michael Waibel
www.michael-waibel.deInternational Symposium: HANOI 2030, Hanoi, 21-22 A pril 2009

Gắn kết Xã hội và Tính Ch ặt ch ẽ của ðô th ị:
Những Thách Th ức ðối Với Sự Phát Tri ển 
Toàn Di ện Và Bền Vững Của TP. Hà Nội

…hướng tới Hà Nội 2030

Tiến sỹ. Michael Waibel

Gắn Kết Xã Hội và Tính Ch ặt Chẽ của ðô Th ị: 
Thách th ức ñối với Việc Phát Tri ển Toàn Di ện và B ền Vững của TP Hà Nội

Dr. Michael Waibel
www.michael-waibel.deInternational Symposium: HANOI 2030, Hanoi, 21-22 A pril 2009

Nội dung:
• Giới thiệu về tác giả

• Mô hình  “Chu trình Phát Triển ðô Thị Thời Kỳ Quá ðộ“
làm khung phân tích

• Vấn ñề cần bàn về Khả Năng Bền Vững của ðô Thị Tương Lai 

• Kết luận: Hà Nội- Thủ ðô bền vững ñầu tiên của thế giới vào năm 2030?
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• Lần ñầu ñến Việt Nam vào 1996, tới nay ñã có 35 lần ñến nghiên cứu tại 
Việt Nam

• Nhà ñịa lý, tốt nghiệp Thạc sỹ tại ðại học Kỹ Thuật  Aachen/ ðức (1996)

• Hoàn thành luận văn Tiến Sỹ  tại ðại học Goettingen/ ðức (2001) về Sự 
Phát Triển ðô Thị của Hà Nội, ñặc biệt xem xét ñến sự chuyển ñổi của khu 
vực 36 phố phường (2001)

• Giảng viên chính của Khoa ðịa Lý trường ðại Học Hamburg/ ðức (từ2007)

• ðã xuất bản nhiều ấn phẩm, cũng như thực hiện các hoạt ñộng biên tập và 
biên soạn, công tác cố vấn cho UEPP

Giới thi ệu về tác gi ả
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ðề án:
Khung Quy Ho ạch Thích Nghi mang tính l ồng ghép cho 
môi tr ường khí h ậu của ñô th ị tại TP. Hồ Chí Minh
Chiến lược bền vững về năng lượng- và hiệu quả về mặt khí hậu  - Các 
hình loại nhà ở cho thành phố cực lớn trong tương lai

Chương trình tài trợ “Nghiên cứu phát triển bền vững cho 
ðô thị cực lớn trong tương lai” của Bộ Nghiên Cứu và 
Giáo Dục Liên Bang ðức (BMBF)

ðơn vị chủ trì: BTU Cottbus – ðức

Thời gian thực hiện: 2008-2013 (5 years)

Phương pháp tiếp cận: Dự án nghiên cứu ứng dụng liên ngành
Cơ sở: thành phố cực lớn là trung tâm của các tiến trình và cũng là nơi thử 
nghiệm của các phát triển

Phần tham gia nghiên cứu trong dự án:
Loại hình nhà ở và chính sách phát triển hiệu quả
về năng lượng và khí hậu

Giới thi ệu về tác gi ả (tt)
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Mô hình „Chu trình Phát Tri ển ðô Th ị Thời Kỳ Quá ðộ“

• Giải thích về hình mẫu phát triển ñô thị vùng thủ phủ ở Việt Nam

• Nhấn mạnh vào sự chuyển ñổi ñúng thời ñiểm

• ðiều tra sự thay ñổi của các bên liên quan và các ñộng lực của sự phát 
triển ñô thị

• Mối liên hệ giữa sự phi chính quy, kiểm soát nhà nước  và chính sách tái 
cấu trúc kinh tế cùng với chuỗi giá trị và sự phát triển chung của ñô thị

Quan ñiểm phân tích là n ền tảng cho các ñề xuất cơ sở!
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Nguồn:  nghiên cứu cá nhân

2 giai ñọan phát tri ển ñô th ị quan tr ọng ở Việt Nam

1) Giai ñoạn „Quá ñộ sớm“
Khó khăn của „tính ñồng thời, khoảng cách về thể chế

Mô hình „Chu trình Phát Tri ển ðô Th ị Thời Kỳ Quá ðộ“

Khoảng cách thể chế

Sự phi chính quy

Kiểm soát nhà 
nước

Chuỗi giá trị
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Toàn quốcToàn quốc Nông thônNông thôn ðô thịðô thị

Sự tăng tr ưởng t ỉ lệ nghèo ñói ở Việt NamSự tăng tr ưởng t ỉ lệ nghèo ñói ở Việt Nam
19931993--2004, theo % của tổng dân số, (ño lường theo tiêu chuẩn quốc tế)2004, theo % của tổng dân số, (ño lường theo tiêu chuẩn quốc tế)

Nguồn: CIEM 2006 (Central Institute of Economic Management), Vietnam‘s Economy in 2005, p. 91.
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SựSự táitái sinhsinh vàvà th ịth ị trườngtrường hóahóa khukhu ph ốphố cổcổ HàHà NộiNội
ñịnhñịnh hướnghướng bởibởi thànhthành ph ầnphần tưtư nhânnhân
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Photos: Michael Waibel 2002/3
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• Khoảng cách v ề thể chế
– Trì hoãn sự thích nghi của hệ thống hành chính quốc gia 
ñối lập với các ñiều kiện của thị trường 

� Giai ñoạn phát tri ển ñô th ị gần như mất kiểm soát
ðặc biệt trong lĩnh vực nhà ở

Time
Source: Own Design

Mô hình „Chu trình Phát Tri ển ðô Th ị Thời Kỳ Quá ðộ“
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Photos: Michael Waibel 2007/8 & 2004

Phát tri ển tự phát và thi ếu ki ểm soát
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• Song ñề của tính ñồng th ời 
– Tính ưu việt của sự tăng trưởng kinh tế
– Những không gian ñược phân chia ñóng vai trò như các thử nghiệm 

cho các ñiều kiện kinh tế thị trường
– Tập trung vào sự xây dựng các hạ tầng chủ ñạo

1. Hạ tầng chủ ñạo

2. Các vùng kinh tế

3. Các khu vực dân cư
4. Mảng xanh và tiện nghi ñô thị

5. Phát triển ñô thị lồng ghép

Source: Own Design

Mô hình „Chu trình Phát Tri ển ðô Th ị Thời Kỳ Quá ðộ“
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Source: Own Design

2 giai ñọan phát tri ển ñô th ị quan tr ọng ở Việt Nam

1) Giai ñoạn „Quá ñộ tiến tri ển“
Thành quả của quản lý Nhà Nước, xây dựng năng lực, các mối liên minh mới

Mô hình „Chu trình Phát Tri ển ðô Th ị Thời Kỳ Quá ðộ“

Khoảng cách thể chế

Sự phi chính quy

Kiểm soát nhà 
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Chuỗi giá trị
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Các Khu ðô th ị mới ở Hà Nội

Pictures: Michael Waibel 2004/2005, Map: Waibel/Dörnte 2007

Các công ty nhà nước
Liên doanh nhà nước – tư nhân
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CácCác chuy ểnchuy ển biếnbiến vềvề cấucấu trúctrúc
tạitại khukhu ph ốphố cổcổ HàHà NộiNội
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Source: TNS 2009; VietCycle Population – 15-45 yrs., n=1000 (HN, HCMC, CT, DN)

Thu nh ập của tầng lớp trung l ưu nổi trội nhanh chóng !
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Tăng tr ưởng thu nh ập của hộ gia ñình
1999-2008, Các thành phố chính ở Việt Nam
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• Tầng lớp trung lưu mới nổi là nhóm mục tiêu của những giải pháp nhà ở tiết kiệm
năng lượng và phong cách sống thân thiện với môi trường

• „Người tiêu thụ mới“ -> số lượng hơn 1 tỉ trên tòan cầu

• Luận ñiểm: Nhóm có vai trò chủ ñạo cho sự bền vững toàn cầu
->Tiếp nhận lối sống sử dụng ngày càng nhiều các nguồn tài nguyên 
-> Ứng xử của tầng lớp trung lưu ñô thị hiện thời ñóng vai trò

là mô hình cho tầng lớp trung lưu trong tương lai
-> Bắt buộc phải giảm dấu chân sinh thái của họ!

• ðến nay: theo xu hướng chủ nghĩa tiêu thụ một cách mạnh mẽ

• Sự thích ứng chưa ñầy ñủ: Giảm thiểu các khó khăn tại các thành phố Việt Nam
• Làm cách nào ñể giảm bớt sự lan tỏa trong lòng hệ thống quản lý
chỉ tập trung cho sự phát triển?

• Nhóm mục tiêu: các hộ gia ñình tiêu thụ khoảng 35% năng lượng của Hà Nội

Xúc tác cho ứng xử thân thiên v ới môi tr ường?!

CácCác tiếptiếp cậncận theotheo h ướnghướng bềnbền vữngvững cũngcũng nênnên nh ắmnhắm
ñếnñến tầngtầng lớplớp trungtrung l ưulưu ñôñô th ịth ị
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Khảo sát 2006 – Q.12
Hộ gia ñình thu nhập thấp n=152

Loại nhà & thu nh ập ảnh hưởng ñáng kể tới không gian s ống

Diện tích sàn ứng với loại hình nhà 
di�n tích sàn trung bình tính theo m2, s � li�u tuy �t ñ�i
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Di�n tích � /ñ�u ng��i: 42 m2Di�n tích � /ñ�u ng��i: 42 m2 Nguồn: khảo sát HCMC: Waibel/TNS 2009, Waibel /Gravert 2006
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Source: Surveys in HCMC: Waibel/TNS 2009, Waibel /Gravert 2006
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Source: Own Design

Vai trò c ủa quá trình tái c ấu trúc n ền kinh t ế

Phát triển „Chu ỗi giá tr ị“
Phát triển ñô thị mang tính toàn diện, chiến lược kỹ thuật cao, 
Tập trung vào nền giáo dục ở bậc cao và môi trường xanh

Sẽ trở thành 
ñộng lực chính 
cho s ự phát tri ển 
ñô th ị bền vững 
trong t ương lai!

MôMô hìnhhình Chu Chu TrìnhTrình PhátPhát Tri ểnTriển ðôðô Th ịThị ThờiThời KỳKỳ QuáQuá ðộðộ
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TáiTái cấucấu trúctrúc n ềnnền kinhkinh t ếtế theotheo chu ỗichuỗi giágiá tr ịtr ị hướnghướng
ñếnñến mộtmột xãxã h ộihội cócó n ềnnền tảngtảng ki ếnkiến thứcthức
� ðầu tư khối lượng lớn vào giáo dục bậc cao và công tác nghiên cứu

� Cơ hội có một không hai ñể phát triển hành lang kỹ thuật cao ñến Hòa Lạc

� Các dự án tiên phong về kiến trúc xanh -> không ñồng dạng

� Môi trường sống hấp dẫn hoặc tầng lớp sáng tạo -> sự phóng khoáng

Hà Nội phải xây d ựng dựa trên l ịch sử giáo d ục lâu ñời! 
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Quá ñộ sớm
Quá ñộ 

tiến triển

Vietnam

Source: Own Design
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S�S� b	nb	n v
ngv
ng c�ac�a ñôñô th �th � t�ngt�ng lailai::
CóCó nh ữngnhững ph ươngphương ánán nàonào chocho nhànhà ở ở theotheo cáccác
phươngphương ti ệntiện củacủa cuộccuộc sốngsống thànhthành th ịth ị hậuhậu hi ệnhiện ñạiñại??

Photo: Michael Waibel 2005

CIPUTRA Hà Nội có nên ñược nhân r ộng trên quy mô l ớn?CIPUTRA Hà Nội có nên ñược nhân r ộng trên quy mô l ớn?
Làm cách nàp ñể giảm bớt phân m ảnh không gian xã h ội?Làm cách nàp ñể giảm bớt phân m ảnh không gian xã h ội?
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Photo: Michael Waibel 2009

Nam Sài Gòn có nên ñươc nhân r ộng ở quy mô l ớn?
Mô hình này có b ền vững không? 
Có phương án nào khác không?

S�S� b	nb	n v
ngv
ng c�ac�a ñôñô th �th � t�ngt�ng lailai::
CóCó nh ữngnhững ph ươngphương ánán nàonào chocho nhànhà ở ở theotheo cáccác
phươngphương ti ệntiện củacủa cuộccuộc sốngsống thànhthành th ịth ị hậuhậu hi ệnhiện ñạiñại??
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Những lo ại hình nhà ở này là gi ải pháp cho Hà N ội 2030?

Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai

Photos: Michael Waibel 2008
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Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
Hình thái ñô th ị nào về mặt mật ñộ dân số bạn cho 
là phù h ợp?

Source: www.urbanage.net

Nhấn mạnh ñến mật ñộ trung bình cân b ằng cho ñến mật ñộ cao! 
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Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
Kích c ỡ vùng ñô th ị hóa nào là thích h ợp? 

Atlanta

Barcelona

Source: World Bank 2008 (Climate Resilient Cities, 2008 Primer), p. 99

Tránh vùng phát tri ển lộn xộn – lấy Barcelona làm ví d ụ!

Urban footprints
the choice facing cities
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Xe máy có ở mọi nhà – Sở hữu Ô tô ch ỉ có ở nhà Bi ệt thự 
Sở hữu ô tô có th ể sẽ bị giới hạn trong t ương lai?

Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
Lọai nhà liên quan v ới tài s ản sở hữu về . . . 

…Xe máy                                                           …Ô tô
Source: Survey among HCMC urban middle classes - Waibel/TNS 2009

Yes No

Biệt thự

Chung cư/
căn hộ

Nhà mặt phố

Nhà trong ngõ

Tổng cộng
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Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
Lọai nhà liên quan v ới tài s ản sở hữu về . . . 

…Xe ñ�p ñi�n Yes No

0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=103

n=203

n=51

n=52

n=409

Nhiều tiềm năng cho vi ệc trang b ị thêm nh ững thi ết b ị tiết 
kiệm năng lượng

Source: Survey among HCMC urban middle classes - Waibel/TNS 2009

Biệt thự

Chung cư/
căn hộ

Nhà mặt phố

Nhà trong ngõ

Tổng cộng

…máy n��c nóng dùng 
năng l��ng m�t tr�i
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Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
Sự thay ñổi khí h ậu sẽ ảnh hưởng ñến lối sống? (HCMC)

… câu hỏi nhi ều ñáp án , 
…s� li�u tuy �t ñ�i n=409

Kho ảng ½ nh ững ng ười ñược phỏng vấn sẽ bị tác ñộng bởi ng ập lụt!
Ở Hà Nội cũng th ế: liên quan ñến nguy c ơ từ sự thay ñổi khí h ậu!

57

63

78

272

0 50 100 150 200 250 300

Về lâu dài cần di chuyển nơi ở

Nguy hiểm khi ngập lụt tăng cao

Cần có biện pháp thay ñổi thích ứng 
ñể nhà ñược an toàn khi bị ngập lụt

Không tác ñộng ñến khu vực nhà tôi

Nguồn: Survey among HCMC urban middle classes - Waibel/TNS 2009
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Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
ðiều gì quan tr ọng với cư dân ñô th ị?

…Rank #1-#8
Cực kỳ quan trọng Rất quan trọng Quan trọng

Không quan trọng lắm Khg quan trọng

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Không chắc/ không biết

Tình tr ạng pháp lý (quy ền sử dụng ñất) & mức ñộ an toàn ñứng 
ñầu danh sách! V ấn ñề môi tr ường ch ưa phải là ưu tiên ñầu tiên!

Source: Survey among HCMC urban
middle classes

Waibel/TNS 2009

1) Tình trạng pháp lý

2) ðộ an toàn

3) Không gian sống

4) Không khí trong lành

5) Hạ tầng kỹ thuật

6) Mảng xanh

7) Giá ñiện thấp

8) Hạ tầng xã hội
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Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
ðiều gì quan tr ọng với cư dân ñô th ị?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tiềm năng to l ớn về việc tăng hi ểu biết về sự bền vững!

9) Năng lượng – thiết bị gia dụng 

10) Hiệu quả sử dụng năng lượng

11) Khu ở

12) Không bị ngập lụt

13) Năng lượng - TV

14) Phí tiêu thụ vượt mức

15) Phiền nhiễu do tiếng ồn

16) Khoảng cách ñến nơi 
làm việc

Source: Survey among HCMC urban
middle classes

Waibel/TNS 2009

Cực kỳ quan trọng Rất quan trọng Quan trọng

Không quan trọng lắm Khg quan trọng Không chắc/ không biết
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Catalyse
is the package enough

to break a habit and 
kickstart change?

EngageEncourage

Enable

Exemplify

Tính B	n V
ng c�a ðô Th � t�ng lai:
Làm cách nào ñể ñạt ñến sự sử dụng năng lượng hi ệu quả hơn?

Source of Graph: Own Design after: Jackson 2006: p.123.

Hành vi ứng xử thân thi ện với môi tr ường cần phải ñược 
ñạt ñến từ các „E‘s“ khác nhau

Tax system
Expenditure - grants
Reward schemes
Recognition/social pressure
Leagues tables
Penalties, fines &
Enforcement action

Community Action
Co-Production
Deliberative forums
Personal contacts/
enthusiasts
Media campaigns/
opinion formers
Use networks

Remove barriers
Give information
Provide facilities
Provide viable alternatives
Educate/ train/ provide skills
Provide capacity

Leading by example
Achieving consistency in policies

(Nâng cao 
năng lực)

( Thu hút)

( Minh họa)

(Khuyến 
khích)
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� Phát triển ñô thị ở Việt Nam trở thành một trò chơi ña phương

� Trong suốt giai ñọan “Quá ðộ Sớm“, nhiều cá nhân và hộ gia ñình 
trở thành nhân tố ñịnh hướng cho sự phát triển ñô thị

� Mật ñộ hóa cao các khu ở hiện hữu và ñô thị hóa vùng ngoại vi tự 
phát � mất kiểm soát

� Suốt giai ñoạn „Quá ðộ Tiến Triển“ Nhà nước ph�n nào lấy lại sự 
kiểm soát bằng các hợp tác nhà nước – tư nhân (Public – Private 
Partnership)

� Việc phát triển các khu ñô thị mới diễn ra với các phương tiện hạ 
tầng ñặc biệt � có khả năng nhân rộng? 

� Tính gắn kết của xã hội ñang bị ñe dọa bởi quá trình tư nhân hóa 
phát triển ñô thị từ các nhà phát triển trục lợi

� ðiều này dẫn ñến sự phân mảnh không gian và xã hội của ñô thị & 
sự phát triển ñô thị mất trật  tự

HàHà NộiNội::
Thủ ðô bền vững ñầu tiên c ủa thế giới vào n ăm Thủ ðô bền vững ñầu tiên c ủa thế giới vào n ăm 2030?2030?
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� Các bằng chứng cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa loại hình nhà, 
diện tích sàn, thu nhập và sự tiêu thụ ñiện năng cũng như sử dụng 
các nguồn tài nguyên

� Việc kiểm tra năng lượng ñầu tiên ñược tiến hành cho thành phố 
London chỉ ra rằng nhà ở ñem ñến tiềm năng lớn nhất cho việc tiết 
kiệm năng lượng

� Tầng lớp trung lưu ñô thị tăng nhanh ñịnh hình một nhóm mục tiêu 
rất quan trọng hướng tới khả năng tăng tính bền vững

� Quy hoạch ñô thị cần xem xét kỹ lưỡng hơn nữa về việc tổ hợp các 
loại hình ở trong lòng ñô thị 

-> ảnh hưởng mạnh mẽ ñến tổ hợp xã hội 
-> ảnh hưởng mạnh mẽ ñến tiêu thụ ñiện năng

� Thay ñổi hành vi ứng xử theo hướng thân thiện với môi trường nên 
bao gồm chiến lược 4 E’s (Encourage, Enable, Engage, Exemplify) 
– Khuyến khích, nâng cao khả năng, thu hút, minh họa

HàHà NộiNội::
Thủ ðô bền vững ñầu tiên c ủa thế giới vào n ăm Thủ ðô bền vững ñầu tiên c ủa thế giới vào n ăm 2030?2030?
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� Quan niệm về một thành phố bền vững ñề cập xa hơn việc chỉ 
phân vùng thích hợp & cung cấp các mảng xanh 

� ðó là quan niệm chính thống liên quan không chỉ ñến quy hoạch ñô thị 
mà còn ñến tất cả các thực thể nhà nước và xã hội ñô thị

� Hình thể ñô thị nén & thành phố với khoảng cách gần là mục tiêu

� Trung tâm của thành phố luôn luôn nên kề cận với khu vực hồ Hoàn 
Kiếm

� Mối ñe dọa lớn về tiến trình thay ñổi khí hậu nên ñược xem như yếu tố 
trợ giúp ñể thành lập các liên kết mới cho phát triển quy hoạch ñô thị 
toàn diện, trong ñó lưu giữ sự gắn kết xã hội và ñồng thời tránh sự mở 
rộng ñô thị mất kiểm soát

� Tái cấu trúc nền kinh tế theo chuỗi giá trị hướng tới kỹ thuật cao là 
ñộng lực quan trọng nhất với sự phát triển bền vững của ñô thị

� Nhu cầu của tầng lớp sáng tạo cần ñược lưu tâm

HàHà NộiNội::
Thủ ðô bền vững ñầu tiên c ủa thế giới vào n ăm Thủ ðô bền vững ñầu tiên c ủa thế giới vào n ăm 2030?2030?
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Hanoi as the 1st sustainable capital of the world i n 
2030?

Photo: Michael Waibel 2002

Nh
ng ph �n ánh
t�ng k�t 
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Cám ơn sự lắng nghe c ủa quý v ị!Cám ơn sự lắng nghe c ủa quý v ị!

Hãy gìn gi 
 ni	m t� hào Hà N�i nh� m�t th� Hãy gìn gi 
 ni	m t� hào Hà N�i nh� m�t th� 
ñô ñ�p nh�t c�a ðông Nam Á!ñô ñ�p nh�t c�a ðông Nam Á!

Thông tin thêm về dự án về các vùng thủ phủ Việt Nam tại:
www.michael-waibel.de/eng/


