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Đô thị nào dù lớn dù
nhỏ cũng đồng thời
là một không gian vật

thể, tức là một tập hợp các
công trình xây dựng kế tục
và kế cận, được phục vụ bởi
các mạng lưới của kỹ thuật hạ
tầng, tại một địa điểm của môi
trường thiên nhiên ít nhiều đã
bị khai thác cho các mục tiêu
của hoạt động kinh tế - xã hội
con người. Nơi đó cũng là
một không gian kinh tế mạnh
- tập hợp các cơ sở sản xuất
ở ba khu vực kinh tế chính
quy và cả phi chính quy. Ở đó
còn hàm chứa một không gian
văn hóa - xã hội có ưu thế của
đời sống vật chất, tinh thần và
tâm linh của cộng đồng người
liên kết với nhau bằng một lối
sống chung để làm cho quần
cư họ ở trở thành nơi chốn.
Đi tìm nguồn gốc từ nguyên
của đô thị trong ngôn ngữ các
quốc gia trên thế giới cho thấy
cách thức diễn ngôn phong
phú về đô thị từ cổ chí kim.
Chiêm nghiệm sự xuất hiện
của đô thị, tới các chức năng
nó tự đảm nhận trên con đường
tiến hóa, tới hình thể dàn trải
của đô thị trên không gian lãnh
thổ, ở một mặt là hình chiếu
của trình độ phát triển kinh tế,
xã hội, khoa học công nghệ và
văn hóa. Ở mặt khác, đó là nơi
chốn tập thể của cộng đồng
người gắn bó với nhau không
những trong làm ăn, sinh sống,
mà cả trong truyền thống, tập
quán, hội hè, lễ nghi và tín
ngưỡng. Những phức tạp, rối
rắm ấy cộng với những hệ quả
của hội nhập kinh tế và giao
thoa văn hóa đã làm nảy sinh
rất nhiều nghịch lý.

Quá trình phát triển đô thị ở
Việt Nam không phải là ngoại
lệ. Từ quá trình cộng sinh
không gian giữa hai yếu tố
“đô” (hay “thành”) và “thị”
(hay “phố”) thời kỳ phong
kiến, qua sự biến đổi sang
mô hình hiện đại trong cuộc
gặp gỡ Đông - Tây thời Pháp
thuộc, rồi những tác động từ
những xu hướng mới từ bên
ngoài giai đoạn chiến tranh
- cấm vận. Đô thị Việt Nam
ngày nay đang nằm trong giai
đoạn phát triển mạnh mẽ nhất
lịch sử với 811 đô thị (năm
2020). Đất nước đang phát
triển với những bước tiến rất

Tốc độ đô thị hóa ở Việt Nam
được đánh giá là dẫn đầu
Đông Nam Á với mức độ tăng
trưởng 3% mỗi năm, số đô thị
tăng gấp 13 lần so với hơn 30
năm trước (năm 1989 cả nước
mới có 62 đô thị). Đi kèm với
sự phát triển là những nghịch
lý không hề nhỏ. Theo OECD
nghịch lý đô thị hóa ở Việt
Nam thể hiện ở chỗ: i) Đô thị
hóa xảy ra nhiều năm trước
công nghiệp hóa; ii) Trình độ
lao động đô thị thấp (năm 2015
có 80% lao động đô thị không
bằng cấp chuyên môn); iii) Hạ
tầng giao thông yếu kém (điển
hình là đất giao thông Hà Nội
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lớn - nếu so sánh với xuất
phát điểm “đói nghèo” ở thời
điểm “đổi mới”. Động lực của
sự phát triển đến chủ yếu từ
khu vực đô thị - với tỉ trọng
đóng góp hơn 70% GDP cho
cả nước. Cho dù diện tích đất
thuộc ranh giới hành chính đô
thị chỉ chiếm khoảng 10%, với
trên 60% dân số.

bình quân đầu người là 4,8m2,
Thành phố Hồ Chí Minh là
2,9m2); và iv) Dân cư đô thị
đang thực sự mất kết dính xã
hội khi dân nhập cư đổ về các
thành phố lớn.
Sự phát triển của đô thị ở nước
ta ngày nay đang được chú ý
và luôn tạo nên những ý kiến
đa chiều, đa diện, cho dù ở
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Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp trên 22% GDP
và 27% tổng thu ngân sách cả nước.

Ñoâ thò Vieät Nam 
Phaùt trieån thoâng minh vaø beàn vöõng 
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Minh, phải tính đến vấn đề
bảo vệ sự đa dạng sinh hoạt
trong hệ sinh thái tự nhiên - xã
hội. Việc bảo tồn những biệt
thự Pháp và rừng thông tuyệt
đẹp ở Đà Lạt đang hết sức
khó khăn trong trào lưu đô thị
hóa. Quá trình đô thị hóa dẫn
đến sự phân hóa giàu - nghèo,
gia tăng cách biệt về đời sống
giữa đô thị và nông thôn, làm
thay đổi tập quán văn hóa của
người dân cả tích cực và tiêu
cực. Ngay giờ đây, ảnh hưởng

trúc, quy hoạch, xây dựng mà
sự hiện diện của đô thị liên
quan với các hiện tượng xã hội
và kinh tế, những động lực của
lịch sử loài người. Cho nên
nghiên cứu về đô thị không
chỉ là nghiên cứu về cách thức
và phương pháp xây dựng nên
nó, dù rằng thoạt nhìn thì đó
là điều đập vào mắt ta trước
tiên. Cần có sự tham gia và
đóng góp của các chuyên gia
ở nhiều bộ môn khoa học khác
nhau: kinh tế học, địa lý học,

nhân học, xã hội học, biểu
tượng học,… Trên bình diện
đào tạo, nghiên cứu, lĩnh vực
đô thị là bộ môn khoa học hết
sức phức tạp, nằm tại ranh giới
giữa các khoa học xã hội nhân
văn và khoa học kỹ thuật, giữa
sáng tạo nghệ thuật và các kỹ
xảo công nghệ, giữa cuộc sống
hằng ngày và các quyết định
chính trị, giữa các ước vọng
giản đơn của người nghèo và
những sở thích đôi khi kỳ cục
của người giầu, giữa cái gu
chủ quan của nhà kiến trúc
với những luận đề lôgic của
môi trường xây dựng. Thực
tế, các trường đại học ở Việt
Nam trước đây và hiện nay
vẫn đang đào tạo đô thị thiên
về khía cạnh kỹ thuật - nghệ
thuật, hoặc mang hơi hướng
xã hội mà yếu tố liên ngành
còn rất mờ nhạt.
Đào tạo về đô thị ở Đại học
Quốc gia Hà Nội, mới ra đời
và sau nhiều cơ sở đào tạo đại
học khác ở Việt Nam, nhưng
đã lựa chọn một hướng đi một
cách khác hẳn, hiện đại và hội
nhập quốc tế; dựa trên giá trị
cốt lõi đã được định danh:
“Đổi mới sáng tạo - Trách
nhiệm quốc gia - Phát triển
bền vững”. Nhận diện những
tồn tại bất cập của quá trình
đô thị hóa ở Việt Nam mà mấu
chốt, hiện nay, nằm ở công tác
lập chính sách - chiến lược,
quản lí phát triển thiếu tính hệ
thống, liên vùng, chủ yếu theo
hướng đơn ngành. Thực tiễn
này đòi hỏi phải thay đổi tư
duy về quản lí và phát triển đô
thị nhằm khơi thông các tiềm
năngđô thị thành động lực thúc
đẩy phát triển kinh tế trong bối

học và nhiều chuyên gia.
Một số hoạt động khoa học
về đô thị mới chỉ ở mức cấp
độ bộ môn, khoa, nhưng đã
tạo nên sự chú ý của giới
khoa học: Tọa đàm “Lịch sử
quy hoạch Hà Nội - những
vấn đề đương đại”; “lượng
giá di sản văn hóa vật thể lý
thuyết và nghiên cứu thực
tế tại Phố cổ Hội An”; Hội
thảo “Phát triển hệ sinh thái
đô thị biển đa chiều tại Việt
Nam”,… là những ví dụ như
vậy. Các hoạt động khoa học
này không chỉ gắn với đòi
hỏi tích hợp của Luật Quy
hoạch hiện nay; mà còn gợi
mở ra những hướng nghiên
cứu, đào tạo tiếp theo. Khảo
sát nhu cầu đào tạo nguồn
nhân lực cho phát triển đô
thị thông minh, cũng được
khởi nguồn từ sự chủ động

cảnh đất nước bước vào cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0.
Quá trình đô thị hóa đòi hỏi
nguồn nhân lực chất lượng
cao với tầm tư duy hệ thống;
thay đổi tiếp cận đô thị từ đơn
ngành sang liên ngành, từ tư
duy quản lí đô thị sang quản
lí gắn với phát triển. Chương
trình đào tạo thạc sĩ Quản lí
phát triển đô thị (QLPTĐT) là
chương trình liên ngành định
hướng ứng dụng, trang bị cho
người học những kiến thức và
kĩ năng cần thiết trong thực
tế QLPTĐT ở các lĩnh vực
chính sách, môi trường, xã
hội, dân cư, quy hoạch, kiến
trúc, xây dựng, công nghệ.
Do vậy, dù chỉ mới tuyển
sinh ở bậc sau đại học khóa
thứ hai, nhưng chương trình
đã nhận được những phản
hồi hết sức tích cực từ người

phát triển bởi những ý tưởng
nghiên cứu về đô thị, trong bối
cảnh cần có những đột phá,
đi tắt đón đầu xu thế rất hiện
đại này. Những kết quả sơ bộ
ban đầu cho thấy nhu cầu học
sinh, sinh viên và đơn vị sử
dụng lao động ở lĩnh vực đô
thị thông minh ở 4 thành phố
Hà Nội, Hạ Long, Hải Phòng
và Thành phố Hồ Chí Minh là
rất lớn.
Đào tạo và nghiên cứu về đô thị
theo cách tiếp cận liên ngành,
hướng đến nhữngkiến tạo nhằm
quản trị phát triển đô thị thông
minh và bền vững ở Việt Nam
thực sự làmột lĩnh vực đầy tiềm
năng. Lĩnh vực này hứa hẹn tạo
nên nền móng và chìa khóa để
giải quyết các vấn đề của quá
trình đô thị hóa hiện tại cũng
như trong tương lai, một cách
khoa học và biện chứng.

một công trình nhỏ hay vấn
đề lớn. Cây cầu dự kiến xây
ở Hà Nội có hơi hướng kiến
trúc thời thuộc địa, lại mang
tên danh tướng Trần Hưng
Đạo đã phải nghiên cứu lại.
Những tuyến đường sắt đô thị
chậm hoàn thành - đưa vào sử
dụng bởi những lý do ngoài
lĩnh lực quy hoạch - kiến trúc
gây nên nhiều hệ lụy. Việc
xây dựng khu đô thị ven biển
gần vùng dự trữ sinh quyển
Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí

của đại dịch COVID-19 đang
đặt ra vấn đề về giải quyết nhà
ở cho công nhân các khu công
nghiệp, cũng như trào lưu di
dân tự do từ nông thôn vào đô
thị tìm kiếm sinh kế,… Và rất
nhiều vấn đề lớn tác động đến
đô thị mang tính hệ thống có
thể dẫn đến những thay đổi từ
gốc rễ - học thuật.
Đô thị không xuất hiện một
cách ngẫu nhiên. Nó cũng
không được lập ra để tạo công
ăn việc làm cho các nhà kiến


