
   

 
 

Article of National Self-Assessment Report & Plan for 
the Placement of the SSVC Course 

Báo cáo tự đánh giá Quốc gia và Kế hoạch thay thế 
bằng khóa học SSVC 

Báo cáo này nhằm làm rõ các lĩnh vực môi trường và phát triển đô thị liên quan đến qui hoạch không 

gian cũng như luật qui hoạch đô thị Việt Nam 2009 đang lưu hành. Các tác giả đã chỉ ra mối liên hệ giữa gia tăng dân 

số, phát triển đô thị và chất lượng môi trường, xác định các thiếu sót trong qui hoạch môi trường và qui hoạch không 

gian, đề xuất giải pháp khắc phục. 

Kết quả của báo cáo chỉ ra nhiều thách thức môi trường tại Việt Nam, bao gồm thiếu hụt nguồn nước 

cấp hợp vệ sinh, thiếu các nhà máy xử lý nước thải, gia tăng phát sinh chất thải rắn, ô nhiễm không khí đô thị, thay đổi 

sử dụng đất nguyên nhân làm giảm diện tích cây xanh và đất nông nghiệp, hệ thống giao thông công cộng lạc 

hậu,…Bên cạnh đó, dữ liệu môi trường bị phân tán và chồng chéo; chưa có một hệ thống thông tin môi trường nhất 

quán để chia sẽ và quản lý dữ liệu. 

 
 
 



   
 
Qui hoạch đô thị Việt Nam-Thách thức hay cơ hội? 

Việt Nam đối diện với nhiều thách thức môi trường như thiếu nguồn nước cấp hợp vệ 
sinh, thiếu các nhà máy xử lý nước thải, gia tăng phát sinh chất thải rắn, ô nhiễm không khí tại các 
thành phố, thay đổi sử dụng đất làm mất diện tích cây xanh và đất nông nghiệp, hay hệ thống giao 
thông công cộng lạc hậu. Các vấn đề phát triển xã hội không được ghi nhận một cách đầy đủ trong 
qui hoạch hệ thống đô thị. Với những sự bất cập đang diễn ra trong vấn đề định cư và gia tăng việc 
làm ở các thành phố, sự di dân từ nông thông đến thành thị đang góp phần lớn vào dân số đô thị 
một cách không chính thức. Cho đến nay, tính minh bạch trong sử dụng đất và quyền sử dụng đất 
dẫn đến nhiều quan tâm của xã hội và chính trị, thúc đẩy những dịch chuyển xã hội đô thị mới, trong 
đó có hành động chống đối một số dự án tái phát triển. 

Bên cạnh đó, dữ liệu môi trường phân tán và chồng chéo. Chưa có một hệ thống thông 
tin môi trường thống nhất để chia sẽ và quản lý dữ liệu. Sự hợp tác trong việc xây dựng luật lệ kiểm 
soát và lập kế hoạch còn yếu. Điều này không chỉ do sự phát triển tự phát của định cư tạm thời trong 
các vùng đô thị, mà còn do thiếu nhất quán trong áp dụng chính sách giữa Trung ương và địa 
phương. Trong thực tế, có một sự thận trọng khi ra quyết định phát triển đô thị của chính quyền địa 
phương, do liên quan nhiều đến thực tế tham nhũng. 

Để có được các lợi thế tác động tích cực và giảm tối đa các tác động tiêu cực của đô 
thị hóa và gia tăng dân số đối với môi trường, cần thiết có kế hoạch tổng hợp môi trường và quy 
hoạch không gian để dẫn dắt cho quá trình phát triển. 

Việt Nam đã có một hệ thống tam cấp gồm địa phương/vùng/chính phủ. Cấp độ cao 
nhất về mặt hành chính là cấp tỉnh, cấp thứ hai là huyện và cấp thứ ba là xã. Hiện tại có 3 loại qui 
hoạch liên quan đến sử dụng đất ở Việt Nam: Qui hoạch không gian, Qui hoạch kinh tế - xã hội và 
qui hoạch ngành. Qui hoạch không gian bao gồm ui hoạch xây dựng và sử dụng đất. Qui hoạch kinh 
tế - xã hội là qui hoạch phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Qui hoạch ngành là chức năng của các bộ, 
bao gồm qui hoạch môi trường. 

Sự phát triển thành phố có liên hệ chặt chẽ với Qui hoạch kinh tế xã hội; Qui hoạch 
không gian; Quản lý tổng hợp tài nguyên và sử sụng đất; Hệ thống cơ sở hạ tầng, và khung quản trị. 
Chúng được thực hiện thông qua đánh giá môi trường chiến lược (SEA) trong quá trình qui hoạch 
đô thi bảo vệ môi trường. 

Do nhiều yếu kém trong tuyên truyền, giáo dục về môi trường và qui hoạch đô thị ở 
Việt Nam, nhiều khía cạnh có thể đã được nhận ra. Trách nhiệm trong quy hoạch đô thị ở Việt Nam 
bị manh múng giữa các bộ và các cấp chính quyền khác nhau. Hệ thống lập kế hoạch phức tạp một 
cách không cần thiết, quan liêu, tính tập trung cao. Luật và nghị định hướng dẫn quá trình quản lý 
còn mơ hồ, lạc hậu và thiếu thực tế. Sự hợp tác giữa các cơ quan tham gia vào chuẩn bị và triển khai 
kế hoạch yếu. Các nhà qui hoạch môi trường và đô thị thường chỉ bao gồm kiến trúc sư, kỹ sư, hoặc 
một số trường hợp cần đến các nhà kinh tế. Các nhà qui hoạch đô thị không có chứng nhận nghiệp 
vụ chuyên môn hoặc bằng cấp do thiếu chương trình đào tạo về môi trường và qui hoạch đô thị. 
Tăng cường năng lực về thể chế trong qui hoạch đô thị là cốt lõi để nâng cao phát triển đô thị ở Việt 
Nam, đáp ứng những thách thức của đô thị hóa nhanh và nền kinh tế định hướng thị trường trong 
Định hướng Phát triển Đô thị Việt Nam và Tầm nhìn Chiến lược đến năm 2020 của Thủ tướng chính 
phủ Việt Nam.   
Có phải giáo dục là câu trả lời? 

Ngành qui hoạch đô thị của Viêt Nam đã có một lịch sử lâu dài trong xây dựng thành phố và chịu 
ảnh hưởng của Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản và Mỹ. Hiện tại, nhu cầu lớn về kỹ năng nghề nghiệp 
trong tất cả lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị. Các cơ quan chính phủ công nhận các kiến trúc 



   
sư, kỹ sư và một số ngành khác nhưng không nhiều trong qui hoạch đô thị, và không có qui hoạch 
môi trường. Đào tạo về đô thị đã được thực hiện nhưng hạn chế ở 11 trường Đại học tại Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh và Huế. Bên cạnh đó, cần có chương trình giáo dục và đào tạo về GIS (Hệ 
thống thông tin địa lý) cho tất cả chương trình đào tạo liên quan đến không gian, đặc biệt hỗ trợ các 
công cụ để quy hoạch không gian, quản lý môi trường, quản lý và đăng ký quyền sử dụng đất một 
cách hiệu quả. 

Hơn thế nữa, các chương trình đào tạo thường không bao gồm cả hai vấn đề kỹ năng 
và kiến thức chuyên sâu. Nhu cầu đào tạo gắn với dịch vụ đòi hỏi có sự liên kết chặt chẻ giữa cơ sở 
làm việc và các cơ quan giáo dục để thực hiện việc học tập tại nơi làm việc, bao gồm giữa các cơ 
quan phi chính phủ, dịch vụ tư vấn và công ty quốc tế hoạt động tại Việt Nam. 

Các phương pháp về phát triển, bảo tồn, kinh tế, bảo vệ môi trường và phát triển xã 
hội là các bộ phận cần thiết. Bên cạnh đó, nhu cầu bức thiết về gia tăng số lượng và chất lượng nghề 
nghiệp về qui hoạch đô thị cho ngành đô thị để hổ trợ cho các đối tác phía Việt Nam nhằm thúc đẩy 
sự đổi mới về chính sách theo hướng thông minh và và bền vững hơn. 

Các đại học Việt Nam đang cố gắng đóng góp vào các nhiệm vụ này bằng cách thử 
nghiệm các hợp phần tổng hợp mới, mở ra các chương trình đào tạo song phương về Qui hoạch 
Môi trường và Đô thị, xây dựng chương trình nghiên cứu về môi trường và qui hoạch đô thị, cơ sở 
hạ tầng và quản lý với những đối tác tiềm năng. Theo khảo sát, tất cả các đối tác phía Việt Nam đang 
sử dụng phương pháp giảng dạy thông thường. Thực tập và làm các dự án đã được thực hiện ở 
nhiều trường đại học. Học tập kết hợp, thực hành, học qua internet và làm các dự án là các phương 
pháp gần như tất cả các trường Đại học mong muốn sử dụng trong tương lai. Từ việc thiếu kiến thức 
và kinh nghiệm trong lĩnh vực học tập kết hợp nhưng lại muốn sử dụng mạnh, nên cần tập trung vào 
các gói công việc tiếp theo.  

Phần tự đánh giá của các đối tác Việt Nam cho thấy rằng các đại học Việt Nam đang 
thiếu thiết bị hiện đại (công nghệ thông tin và thiết bị thí nghiệm), phương pháp đánh giá, và khó 
khăn trong kết nối giữa trường đại học với cựu sinh viên, sự hợp tác giữa đại học và công việc thực 
tế. Để đánh giá nhu cầu và tình trạng của các đối tác phía Việt Nam một bộ câu hỏi đã được xây 
dựng và thực hiện khảo sát. Kết quả khảo sát cho thấy rằng về nội dung của các khóa SSVC, có 6 chủ 
đề quan trọng nhất đối với tất các các Trường đại học tham gia nhưng dàn trải trong số các trường 
đó liên quan đến tầm quan trọng của mỗi chủ đề. Các chủ đề về thách thức môi trường do sử dụng 
đất đô thị, năng lượng tái tạo, chất thải, quản lý nước và nước thải, tiếp cận lương thực và an ninh 
thực, sử dụng và cung cấp năng lượng hiệu quả. Do vậy, các chủ đề có sự trùng lặp, nên được hợp 
nhất lại.  Các bài giảng cho các chủ đề cần được xem xét lại trong quá trình hợp nhất các môn học. 
Nếu trường đại học nào thiếu khả năng để giảng dạy tất cả các chủ đề thì các trường khác có thể 
gửi giáo sư hoặc giảng dạy qua internet. 


