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Tầm quan trọng của đô thị hóa 
 
Phát biểu tại Hội nghị Đô thị quốc gia Việt Nam vào 
tháng 11 năm 2009, Ông Nguyễn Sinh Hùng, khi đó 
là Phó Thủ Tướng Chính phủ cho biết, "Việt Nam sẽ 
chỉ có một cơ hội duy nhất để đô thị hóa đúng đắn. 
Nếu thất bại trong đô thị hóa, chúng ta cũng sẽ thất 
bại trong công nghiệp hóa và hiện đại hóa." 
 

Như vậy Việt Nam đã nhấn mạnh vai trò của đô thị 
hóa trong quá trình phát triển. Đô thị hoá không đảm 
bảo tăng trưởng kinh tế và hiện đại hóa mà là một 
phần không tách rời của quá trình Việt Nam chuyển 
đổi từ một quốc gia thu nhập thấp sang có thu nhập 
trung bình và tiến xa hơn nữa và phụ thuộc vào việc 
quản lý các quá trình chuyển đổi từ một nền kinh tế 
nặng về nông thôn sang nền kinh tế đô thị - quá 
trình chuyển đổi này hiện đang diễn ra thuận lợi. 
Không có quốc gia nào có thể trở thành nước thu 
nhập cao và tăng trưởng kinh tế mạnh mà không có 
đô thị hóa đi trước và hầu như tất cả các nước đạt 
đô thị hóa ít nhất 50% trước khi đạt đến mức thu 
nhập trung bình. Việt Nam dự kiến sẽ đạt đến điểm 
đó vào năm 2025. 
 

 
 

 
 

 
Việt Nam sẽ cần phải thận trọng quản lý các vấn đề 
đi kèm với đô thị hóa nhanh chóng. Có rất nhiều khả 
năng về tăng chi phí do ùn tắc, bất bình đẳng giữa 
các vùng, tăng đói nghèo thành thị, ô nhiễm đô thị 
và tăng giá nhà đất. Một số những rủi ro này đã biểu 
hiện và gia tăng nhanh chóng: tăng ùn tắc giao 
thông, nước ngày càng ô nhiễm và giá đất đô thị cao 
đã trở thành những vấn đề nổi cộm. Đồng thời, Việt 
Nam phải sẵn sàng để sử dụng đô thị hóa như một 
công cụ để duy trì tăng trưởng kinh tế. Điều này có 
nghĩa là đảm bảo khả năng cạnh tranh kinh tế của 
các vùng kinh tế trọng điểm, các thành phố đảm bảo 
tính bền vững về xã hội và môi trường sao cho mọi 
người mong muốn nơi họ sống và làm việc phù hợp 
với các tầng lớp xã hội và tăng năng suất kinh tế 
thông qua việc áp dụng các tiến bộ công nghệ đang 
phát triển nhanh chóng và lực lượng lao động được 
đào tạo tốt hơn, năng động hơn. 
 

 
Việt Nam đang đô thị hoá như thế nào? 
 
Báo cáo Đánh giá Đô thị hóa ở Việt Nam (tháng 11 
năm 2011), một báo cáo hỗ trợ phân tích kỹ thuật 
được xuất bản gần đây của Ngân hàng Thế giới, đã 
nghiên cứu câu hỏi này theo một số quan điểm khác 
nhau và cung cấp một cái nhìn tổng quan về quá 
trình đô thị hóa đang diễn ra tại Việt Nam. Những 
điểm nổi bật dưới đây là kết quả của nghiên cứu 
Đánh giá đô thị hoá ở Việt Nam này.  
 

 
Hai khu vực đô thị chính 
Việt Nam có một hệ thống phân loại đô thị phức 
hợp, từ các thành phố đặc biệt như thành phố Hồ 
Chí Minh và Hà Nội, tiếp theo đó là từ loại I đến loại 
IV. Ngoài hai thành phố đặc biệt, Việt Nam có ít nhất 
hai thành phố có dân số vượt quá 1 triệu người 
(Cần Thơ và Hải Phòng) và một số thành phố loại 
vừa như Đà Nẵng với dân số khoảng 700.000 
người. Mặc dù có sự đa dạng này, hầu hết tăng 
trưởng kinh tế và dân số của Việt Nam chủ yếu tập 
trung ở hai hệ thống đô thị lõi-ngoại vi độc lập là 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Ưu thế của hai 
khu vực kinh tế chính Đông Nam Bộ (thành phố Hồ 
Chí Minh) và đồng bằng sông Hồng (Hà Nội), cùng 
với khu vực kinh tế mới nổi là đồng bằng sông Cửu 
Long được kỳ vọng sẽ củng cố nền kinh tế Việt nam 
ở giai đoạn phát triển này.  
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Tuy nhiên, các khu vực này hiện đang phát triển 
theo những cách khác nhau với bằng chứng là Hà 
Nội đang tiến nhanh hơn vào công nghiệp nặng và 
công nghệ cao, mặc dù  thành phố Hồ Chí Minh và 
khu vực Đông Nam Bộ vẫn chiếm ưu thế về kinh tế 
và sản lượng sản xuất. 
 

 

  
 

 
 

 

   
 

 

 

 

Tăng trưởng kinh tế và khả năng cạnh tranh của 
Việt Nam sẽ phụ thuộc phần lớn vào các khu vực 
này và duy trì đầu tư chiến lược ở các khu vực này 
là rất quan trọng cho phát triển kinh tế. Mặc dù có 
sự gia tăng của các trung tâm kinh tế đô thị quan 
trọng, nông nghiệp vẫn là nguồn sinh kế cho phần 
lớn dân số của Việt Nam và 93% trong số đó còn 
nghèo. Đối với các khu vực mà hiện tại không có 
tiềm năng kinh tế mạnh so với các thành phố lớn, 
nếu được đầu tư vào con người (giáo dục và y tế) 

cũng như cơ sở hạ tầng và tiếp cận phổ cập với các 
dịch vụ cơ bản sẽ giúp tạo một môi trường và thị 
trường thuận lợi cho các doanh nghiệp và hộ gia 
đình lựa chọn địa điểm tốt nhất cho hoạt động kinh 
tế và tối đa hóa sự phát triển kinh tế của Việt Nam.  
 
 
Kết nối đóng vai trò quan trọng 
 
Kết nối danh mục đầu tư đô thị nhấn mạnh tầm 
quan trọng của việc tiếp tục đầu tư vào phát triển 
các vùng tăng trưởng kinh tế của đất nước. Thành 
phố Hồ Chí Minh / khu vực Đông Nam Bộ cùng với 
khu vực đồng bằng sông Cửu Long chiếm 62% hoạt 
động công nghiệp của Việt Nam và Thành phố Hồ 
Chí Minh / khu vực Đông Nam Bộ chiếm 71% năng 
lực vận tải cảng biển của cả nước. Số lượng lớn 
nhân công và tốc độ tăng trưởng cao nhất từ 1999-
2009 tập trung ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh 
và các khu vực ngoại ô lân cận trong phạm vi 70km 
từ trung tâm thành phố. Ngay ở giai đoạn đầu hoạt 
động sản xuất đô thị hóa đã không có giới hạn địa 
giới hành chính và trong nhiều trường hợp ở Việt 
Nam có hoạt động sản xuất trong vòng bán kính 
50km của hai thành phố lớn. Đầu tư vào cơ sở hạ 
tầng hậu cần sẽ rất quan trọng để phát triển các 
vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. Một cuộc 
khảo sát vận tải đường bộ liên tỉnh thuộc nghiên cứu 
đánh giá đô thị hoá chỉ ra rằng chi phí vận chuyển 
cao nhất là ở hai khu vực kinh tế trọng điểm. Những 
người lái xe tải cho biết tình trạng đường bộ kém 
chất lượng và các khoản chi không chính thức là 
những cản trở lớn. Điều này cho thấy kết nối không 
chỉ được cải thiện thông qua hoàn thiện chiến lược 
về vận tải và hậu cần, mà còn có thể thông qua cải 
cách quản lý để tăng cường chất lượng dịch vụ vận 
tải đường bộ và dịch vụ hậu cần. Phân tích cho thấy 
chi phí vận chuyển hàng hóa ở khu vực kinh tế 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội có thể giảm được 
57% và 67% tương ứng bằng cách giảm những cản 
trở này. 
 

Quy hoạch Tốt hơn có thể làm nên sự khác biệt 
 
Quy hoạch và quản lý đô thị tại Việt Nam, ngoài việc 
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của thị trường 
đất đai và nhà ở, vẫn còn quá tập trung vào các 
nguyên tắc thiết kế đô thị tĩnh. Việc tuân thủ nghiêm 
ngặt quy hoạch tổng thể tĩnh kết hợp với hệ thống 
phân loại thành phố dẫn đến những thành phố thôn 
tính cả vùng nông thôn, cùng với mô hình cho thuê 
đất tạo nguồn tài chính đầu tư hạ tầng dẫn đến 
nhiều trường hợp đô thị mở rộng không kiểm soát 
và xuất hiện các đô thị mới, nơi có ít nhu cầu thị 
trường. Cải thiện quá trình lập quy hoạch thông qua 

Phân bố dân 
cư đô thị 

Tổng sản 
lượng GDP 

Tổng sản lượng 
sản xuất 

Tăng trưởng sản 
lượng sản xuất 
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phối hợp tốt hơn các chức năng về quy hoạch, 
chuyển từ quy hoạch hoạch tĩnh sang động và sử 
dụng các công cụ sắc bén hơn để theo dõi những 
thay đổi thực sự diễn ra trên thị trường nhà đất có 
thể cải thiện quá trình lập quy hoạch đáng kể và dẫn 
đến phân bổ sử dụng đất hiệu quả hơn. Các hình 
ảnh dưới đây chỉ ra vấn đề trong quá trình quy 
hoạch ở Việt Nam. Quy hoạch tổng thể mới được 
phê duyệt nhằm mục đích để giảm mật độ dân cư 
thành phố bằng cách đề xuất một hệ thống các 
thành phố vệ tinh cho dân số khoảng 6,5 triệu người 
trong tương lai. Việc này có thể sẽ dẫn đến việc đầu 
tư nhiều tỷ đô la vào các lĩnh vực hiện không có nhu 
cầu. Dưới đây là so sánh với thành phố Xê-un ở 
Hàn Quốc - một thành phố tốt, nhỏ gọn và hiệu quả 
với dân số hơn 10 triệu người. 
 
 

 
Quy hoạch tổng thể mới so với đô thị nén 
 

 
 
Lưu thông đô thị tốt, nhưng đang xấu đi 
 

Các thành phố ở Việt Nam, bao gồm cả các 
thành phố lớn, có tính lưu thông tương đối tốt, 
một phần do ưu thế của xe máy được coi là 
phương tiện giao thông chủ yếu. Nhưng điều 
này đang thay đổi nhanh chóng. Thu nhập tăng 
đồng thời với việc sở hữu xe ô-tô tăng. Hệ thống 
mạng lưới đường bộ hiện nay tại Hà Nội và 
thành phố Hồ Chí Minh đơn giản là sẽ không 
tương thích với nhu cầu về không gian đường 
bộ với sự thay đổi là xe ô tô cá nhân tham gia 
giao thông thay cho xe máy, thường là cho 
những đoạn đường ngắn. Do đó sẽ ưu tiên cho 
phát triển mạng lưới đường xá và hệ thống giao 
thông công cộng tương thích với mật độ dân số 

đô thị đang tăng và xu hướng sử dụng đất 
(chẳng hạn như chính sách phát triển đa trung 
tâm đang nổi lên ở các thành phố lớn) và điều 
đó sẽ phản ánh nhu cầu của người dân về vị trí 
nhà ở và các cơ sở thương mại. Điều này đòi 
hỏi sẽ phải có một sự chuyển đổi trong việc phát 
triển và quy hoạch lồng ghép giữa sử dụng đất 
thực hiện song song với phát triển giao thông đô 
thị. Việc hạn chế tối đa quá trình chuyển đổi từ 
xe máy sang xe ô-tô trong khi các thành phố lớn 
của Việt Nam đang phát triển mạng lưới giao 
thông công cộng sẽ là một thách thức lớn và là 
ưu tiên để đảm bảo tính lưu thông lớn ở các 
thành phố của Việt Nam.  

 

 
 

 
 

Thị trường đất đô thị và nhà ở 
 

Thị trường đất đai ở Việt Nam phản ánh một số 
vấn đề sâu sắc hơn liên quan đến quản lý và 
quản trị đất đai. Về mặt tích cực, các thành phố 
lớn của Việt Nam đã đảm bảo được nguồn cung 
về nhà ở đa dạng để đáp ứng nhu cầu của các 
phân khúc thị trường khác nhau, thông qua các 
nhà thầu nhỏ xây dựng nhà phố, phát triển các 
khu vực ven đô thông qua việc mở rộng mạng 
lưới đường xá, cơ sở hạ tầng và tăng nguồn 
cung về nhà. Mặt khác, giá đất được đánh giá là 
cao về mọi tiêu chí, có lẽ một phần do hệ thống 
định giá đất hai cấp của Việt Nam và thiếu thông 
tin thị trường tốt. Tại Hà Nội và thành phố Hồ 
Chí Minh có lẽ chỉ khoảng 5% dân số có đủ điều 
kiện chi trả giá nhà đất do các nhà phát triển 
chính thức định ra. Giám sát thị trường nhà đất 
là rất quan trọng vì đây là những yếu tố chính 
giúp nền kinh tế đô thị hoạt động hiệu quả và 
công bằng. 
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Dịch vụ đô thị cơ bản 

 
Việt Nam đã làm được một công việc đáng kể là gần 
như đạt được mức độ bao phủ về tiếp cận điện 
(96% dân số có điện). Mức độ tiếp cận các dịch vụ 
quan trọng cơ bản khác như nước sạch và vệ sinh 
môi trường vẫn còn ở mức thấp hơn mặc dù đã 
được cải thiện đáng kể: tính đến năm 2007 có 
khoảng 70% các hộ gia đình thành thị có nước cấp. 
Nhưng ngược lại, mức độ thu gom và xử lý nước 
thải vẫn còn rất thấp. Và có vẻ như khả năng tiếp 
cận và chất lượng dịch vụ đô thị giảm theo quy mô 
của  thành phố. Khi Việt Nam chuyển sang mức thu 
nhập cao hơn và đạt được tiếp cận phổ cập với các 
dịch vụ khác, mục tiêu tiếp theo sẽ tập trung vào 
chất lượng và tính bền vững của các dịch vụ đô thị.  
Mức phí cấp nước đô thị nói chung chỉ đủ cho chi 
phí vận hành và bảo dưỡng, và lượng nước thất thu 
(thất thoát) cao tới 40% tại các thành phố lớn. Một 
thách thức lớn cho chính quyền địa phương là tài 
chính cho các dịch vụ cơ sở hạ tầng. Khi chất lượng 
dịch vụ được cải thiện, mức thu phí sẽ cần phải tăng 
để bù đắp chi phí đầu tư cũng như chi phí cho vận 
hành và bảo dưỡng trong phạm vi có thể. Chính 
quyền địa phương có ít lựa chọn để nâng cao doanh 
thu từ nguồn tự có cho đầu tư và ngày càng phụ 
thuộc vào việc bán đất (hoặc cho thuê đất) chiếm 
một phần lớn ngân sách của địa phương (ví dụ như 
20% ngân sách năm 2008 của thành phố Hồ Chí 
Minh). Duy trì đầu tư mạnh ở các thành phố sẽ phụ 
thuộc nhiều vào nguồn tài chính bền vững. 
 

 
Lời Cuối 
 
Việt Nam được công nhận là một nước phát triển 
thành công. Kể từ năm 1986 bắt đầu thời kỳ cải 
cách Đổi mới, Việt Nam đã nhanh chóng phát triển 
từ một trong những nước nghèo nhất trên thế giới 
trở thành một quốc gia mới đạt mức thu nhập trung 
bình. Trong khoảng 25 năm, tổng thu nhập quốc dân 
trên đầu người đã tăng từ ít hơn 100 US$  đến hơn 
1.000 US$, mức sống đã tăng gấp ba lần và số 
người nghèo đã giảm 80%. Báo cáo Chiến lược Đối 
tác Quốc gia của Ngân hàng Thế giới với Việt Nam 
khuyến nghị là triển vọng phát triển dài hạn của 
quốc gia là đúng hướng, nhưng tính bền vững của 
tăng trưởng sẽ đòi hỏi phải có sự thay đổi từ việc 
dựa trên chi phí lao động thấp và khai thác tài 
nguyên thiên nhiên chuyển sang tập trung nhiều hơn 
vào tăng năng suất sản lượng và tiến bộ công nghệ 
trong khi vẫn đảm bảo phát triển kinh tế vĩ mô một 
cách bền vững. Sự thay đổi này sẽ xảy ra song 
song với quá trình đô thị hóa. 

 
Ngân hàng Thế giới ủng hộ mạnh mẽ quá trình phát 
triển đô thị ở Việt Nam. Cùng với quá trình Việt Nam 
đô thị hóa và phát triển, chương trình hỗ trợ phát 
triển đô thị của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam sẽ 
đóng một vai trò ngày càng quan trọng hơn. 
Chương trình hỗ trợ sẽ tập trung nhiều hơn vào lĩnh 
vực nâng cao kiến thức để hỗ trợ các nhà hoạch 
định chính sách. Một trong những mục tiêu chính 
của Báo cáo Đánh giá Đô thị hoá là để xác định 
những thách thức và các lựa chọn cho một quá trình 
chuyển đổi đô thị hóa thuận lợi. Nếu quý vị quan tâm 
muốn đọc báo cáo Đánh giá Đô thị hoá ở Việt 
Nam, xin vui lòng truy cập trang web của Ngân hàng 
Thế giới tại: 
http://www.worldbank.org/vi/country/vietnam 
  

 
Về bản Tóm tắt thông tin Đô thị Việt Nam 
 
Đây là bản tin tóm tắt về đô thị Việt Nam đầu tiên 
được công bố. Bản tóm tắt này sẽ phát hành thường 
xuyên hàng tháng điểm tin về các hoạt động, chính 
sách và phân tích nghiên cứu về các vấn đề liên 
quan đến đô thị tại Việt Nam. Những phát hiện, 
quan điểm, giải thích và kết luận thể hiện ở đây 
không nhất thiết phản ánh quan điểm của Hội đồng 
quản trị Ngân hàng Thế giới hoặc các chính phủ mà 
Ngân hàng Thế giới đại diện. 
 

 

Tiêu điểm 
 
Phê duyệt Dự án Nâng cấp Đô thị Đồng bằng Sông 
Cửu Long: Ngày 22 tháng 3, Hội đồng quản trị Ngân 
hàng Thế giới đã phê duyệt một khoản tín dụng trị 
giá tương đương 292 triệu USD tài trợ cho Dự án 
Nâng cấp đô thị Đồng bằng Sông Cửu Long. Dự án 
nhằm cải thiện điều kiện sống và cơ sở hạ tầng đô 
thị ở sáu thành phố trong khu vực đồng bằng sông 
Cửu Long ở Việt Nam. 
 


