
 
 

Khi nào TPHCM sống tốt? 
30-07-2007 00:22:54 GMT +7 

TS Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh tế TPHCM, cho rằng 
với thực trạng hiện nay, 10 - 15 năm nữa, TPHCM vẫn chưa thể 
sống tốt được! 

Theo khảo sát chất lượng cuộc sống năm 2006 tại 215 TP lớn 
trên toàn thế giới của Cơ quan Tư vấn Nguồn nhân lực Mercer 
(Mỹ), TPHCM xếp hạng 148 (Hà Nội là 155). 

 Mấy năm qua, kinh tế TPHCM luôn phát triển với tốc độ cao 
nhưng vì sao điểm xếp hạng chất lượng cuộc sống lại thấp như 
vậy?”. Th.S Lê Văn Thành (Viện Kinh tế TPHCM) đặt vấn đề này 
tại hội thảo “Tiêu chí những TP sống tốt hướng tới TPHCM văn 
minh, hiện đại” do Viện Kinh tế TPHCM phối hợp với Trung tâm Toàn cầu hóa (GRC) - Đại học Hawaii 
(Mỹ) tổ chức cuối tuần qua tại TPHCM.  

Tăng trưởng kinh tế không phải là sống tốt!  
Các chuyên gia cho rằng chất lượng cuộc sống phải được đánh giá dựa trên các tiêu chí từ chính trị, 
kinh tế, xã hội đến môi trường, hệ thống giao thông, chăm sóc sức khỏe... Do đó phát triển kinh tế không 
đồng nghĩa với sống tốt. “Đời sống vật chất được nâng lên rõ rệt nhưng hằng ngày người dân TP phải 
đối mặt với ô nhiễm môi trường, đô thị hóa làm phát sinh nhà lụp xụp, ngập lụt, vấn nạn an toàn vệ sinh 
thực phẩm, tai nạn giao thông...” - Th.S Thành nhận định. Còn TS Trần Du Lịch, Viện trưởng Viện Kinh 
tế TPHCM, cho rằng với thực trạng hiện nay, 10 - 15 năm nữa, TPHCM vẫn chưa thể sống tốt được!  

Ngay chính TS. Paul Charmniern Vorratnchaipan, một chuyên gia của Thái Lan, cũng cảnh báo bằng bài 
học của đất nước mình. “Chúng tôi muốn Bangkok là một TP văn minh hiện đại và chúng tôi đã phải trả 
giá đau đớn. “Dòng sông vua” (River of Kings) đã ô nhiễm rất nhiều so với 100 năm trước. Hơn 1.000 
con kênh đã bị lấp quá nửa ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái. Hầu hết các tòa nhà lịch 
sử bị phá hủy và nhiều đường cao tốc chạy trên “đầu” những ngôi chùa cổ kính... Ai cũng thích Bangkok 
ngày xưa hơn, nhưng phải đến 60 năm sau chúng tôi mới nhận ra được điều này” - TS Vorratnchaipan 
ngậm ngùi.  

TP sống tốt: Do người dân quyết định  
PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển đô thị và cộng đồng, nói một 
cách đơn giản: “Một TP sống tốt không phải do các nhà khoa học, lãnh đạo đánh giá mà người dân đánh 

giá. Cứ hỏi người dân có sống tốt không và thực tiễn sẽ trả  

lời”. “Nhà trọ cho dân nhập cư quá nhỏ, quá kém về vệ sinh môi trường, thiếu 
nước sạch, thiếu nhà vệ sinh nhưng họ vẫn thích ở do có bạn bè. Sự giao tiếp 
trong cộng đồng là một yếu tố rất quan trọng” - GS Michael Waibel, Đại học 
Hamburg - Đức, nhận xét. Tương tự, kiến trúc sư Lưu Trọng Hải đưa ra ví dụ: 
“Có người sống ở Phú Mỹ Hưng nhưng một thời gian sau thì quay lại trung tâm 
TP vì ở Phú Mỹ Hưng buồn quá,... không có quán bán phở. Nhu cầu giao tiếp 
cộng đồng là một tập quán của người Việt và người dân sống tốt hay không 
phụ thuộc rất nhiều vào điều này”.  

Cũng theo kiến trúc sư Lưu Trọng Hải, muốn cho người dân TPHCM sống tốt, 
phải hạn chế TP cực lớn vì sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề. “Một TP với quy mô 
dân số hơn 10 triệu dân đều mang trong mình những căn bệnh cố hữu như 

giao thông tắc nghẽn, sự tồn tại các khu ổ chuột... Hơn nữa, tại TPHCM, sự phân bố dân cư không đều, 
tập trung quá đông vào vùng nội thành cũ, các chỉ số kỹ thuật đô thị bình quân đầu người về đường sá, 
cây xanh, cấp nước, cấp điện, thoát nước... đều không bảo đảm”, Th.S Lê Văn Thành nhấn mạnh. Theo 
Th.S Thành, một số tiêu chí cho TPHCM sống tốt gồm có: giao thông đi lại thuận lợi, giảm kẹt xe, tai nạn 
giao thông, được cung cấp đầy đủ nước sạch và điện. Giảm ô nhiễm, tạo điều kiện cho người dân có 
chỗ ở (diện tích nhà ở bình quân đầu người là 20 m2, hiện nay là 11 m2/ người)...  

GS Mike Douglass (bìa trái) phát biểu tại hội thảo 

Trong vòng 20 năm nữa, 
TPHCM sẽ đối mặt với 
tình trạng ô nhiễm môi 
trường nghiêm trọng và 
nguy cơ mất đi bản sắc 
khi những kiến trúc cổ bị 
phá hủy và tình trạng tư 
hữu hóa các không gian 
công cộng tràn lan. Khi 
đó, TPHCM sẽ trở thành 
một địa danh đơn thuần 
trong nền tiêu thụ toàn 
cầu.  

ĐÔ THỊ HÔM NAY Thứ tư, 08-08-2007



Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM:  

Mong muốn tìm ra những tiêu chí cho một TPHCM sống tốt  

TPHCM là một đô thị lớn, quy mô dân số đông, kinh tế phát triển liên tục với tốc độ cao. Tuy nhiên, đứng trước 
một thời kỳ mới, chúng ta phải đánh giá đúng những tiềm năng và ưu thế của TP cũng như thừa nhận những 
hạn chế đang cản trở sự phát triển. Lãnh đạo TP rất mong muốn các nhà khoa học tìm ra những tiêu chí cho 
một TPHCM sống tốt, văn minh, hiện đại, qua đó góp phần giải quyết các tồn tại trong công tác quy hoạch, cải 
thiện điều kiện sống của người dân và góp phần nâng cao tính cạnh tranh của TPHCM. Đồng thời, chúng ta 
phải định hình một mô hình phát triển TP cho tương lai lâu dài vài chục năm cùng với những lộ trình, giải pháp 
để đạt được mục tiêu.    

GS Mike Douglass (đồng Giám đốc GRC)

Bài và ảnh: Mỹ Nhung 
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