Góp phần hình thành hệ thống tiêu chí xây dựng đô thị sinh thái thành phố Hồ
Chí Minh văn minh, hiện đại và bền vững
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Đề cập đến tiêu chí xây dựng TP.Hồ Chí Minh (TP.HCM) văn minh hiện đại và phát
triển bền vững chắc chắn sẽ thu nhận được nhiều thông tin đa dạng và đa chiều. Để có được
bộ tiêu chí quy hoạch đô thị mang tính khả thi là không dễ dàng. Bởi lẻ, tiêu chí muốn được
thực thi phải đi kèm với giải pháp thực hiện đáp ứng tiêu chí đó. Để được chia sẻ thông tin
với công việc chung, trong tham luận này tôi xin đề cập đến một số suy nghĩ góp phần vào
quá trình hình hành hệ thống tiêu chí xây dựng đô thị sinh thái TP.HCM văn minh và hiện đại.
Sự hình thành hệ sinh thái (HST) đô thị TP.HCM: Hệ sinh thái là một hệ thống bao
gồm 2 thành phần cơ bản là các nhân tố vô sinh và nhân tồ hữu sinh tác động qua lại với nhau,
không ngừng vận động trong không gian và thời gian, có khả năng tự điều chỉnh thích ứng với
từng điều kiện môi trường cụ thể. Đó là định nghĩa chung nhất về HST tự nhiên. Cùng với sự
phát triển của xã hội loài người, các HST tự nhiên đã được con người khai thác phục vụ cho
phát triển và chuyển chúng dần sang HST nhân tác với nhiều loại hình khác nhau, trong đó có
HST đô thị. Khoa học nghiên cứu về hệ thống HST nhân tác được gọi tên là Sinh thái học
cảnh quan (Landscape Ecology). Những đặc trưng cơ bản nhất của 2 loại hình HST được đối
chiếu dưới đây:
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Nguồn: Trích theo Lý Khánh Tâm Thảo,2006, từ nguồn Phạm Ngọc Đăng, 2000.
Một phần HST tự nhiên của vùng ven biển cửa sông được gọi tên là Sài Gòn - Đồng Nai
đã hoàn toàn biến đổi cả về cấu trúc và chức năng để trở thành HST đô thị TP.HCM tồn tại và
phát triển cho đến ngày nay. Nét nổi bật của HST cảnh quan nói chung và HST đô thị nói
riêng là mối liên quan chặt chẽ đến con người, bao gồm các khía cạnh dân số, văn hóa, xã hội,
tâm lý, kinh tế, chính trị và v.v…mà nếu không xem xét chúng một cách thấu đáo và toàn
diện thì sẽ dễ dàng mắc phải sai sót trong quản lý và quy hoạch phát triển đô thị.
Như vậy, sự hình thành HST đô thị TP.HCM là kết quả của họat động phát triển, nhưng
TP.HCM có đương nhiên trở thành Đô thị sinh thái (Eco-city) theo những nguyên tắc và tiêu

chí như hiện tại đang hướng tới hay không? Câu trả lời là Không. Bởi vì, như những gì đã ghi
nhận trong bảng nêu trên cho thấy xu thế biến đổi cấu trúc và hoạt động chức năng của HST
mới này là đang trong trạng thái không bền vững. Nói một cách khác, HST mới này không thể
xác lập cân bằng mới và ở tầm cao hơn được, ngược lại, con lắc sinh thái như đang trong giao
động tắt dần và sự đổ vỡ của hệ chỉ là vấn đề thời gian nếu không có giải pháp hồi sinh và bổ
cập năng lượng thích hợp. Trong mọi trường hợp cũng như trong trường hợp này, nếu con
người đã là nhân tố chính, quyết định quá trình biến đổi HST tự nhiên thành HST đô thị, thì
cũng chỉ có chủ nhân của nó là người quyết định sụ sống còn của đô thị sinh thái bền vững.
Để có được một Đô thị sinh thái: Xây dựng đô thị sinh thái là xu thế phổ biến trên thế
giới. Ở Việt Nam, cũng không ngoại lệ, nhiều nghiên cứu “xây dựng khu công nghiệp sinh
thái”, “khu dân cư sinh thái” đã được tiến hành và tại nhiều hội thảo chủ đề về đô thị sinh thái
đã được đề cập. Tuy nhiên, mọi việc vẫn đang còn bỏ ngỏ. Theo dỏi quá trình nêu trên, chúng
ta dễ dàng nhận thấy bên cạnh những hoạt động rất tự tin hướng các quy hoạch phát triển đô
thị theo con đường này, đồng thời vẫn còn nhiều nổi lo rất có căn cứ xuất phát từ sự tồn tại
của quan điểm quá cứng hoặc chưa toàn diện và thực tiển tốn kém của việc xây dựng đô thị
sinh thái, mà trong mức độ nào đó dễ làm nãn lòng chiến lược xây dựng đô thị sinh thái.
Bản thân tôi cũng không khỏi băng khoăn hoặc dừng lại suy nghĩ trước quan điểm của
nhà khoa học có tầm cở cho rằng Đô thị sinh thái phải là một đô thị mà trong quá trình tồn tại
và phát triển của nó không làm cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên, không làm suy thoái môi
trường, không gây tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng và tạo điều kiện thuận tiện cho mọi
người sống, sinh hoạt và làm việc trong đô thị. Và như tin đã đưa gần đây về việc chính phủ
Trung Quốc đã tán thành việc cho xây dựng khu vực Đông Đàn thành thành phố sinh thái tiêu
biểu, không carbon đầu tiên trên thế giới từ vùng đầm lầy hoang vu, nằm ở cực Bắc
Chongming, hòn đảo lớn thứ 3 của Trung Quốc, phía cửa sông Dương Tử với diện tích 630ha.
Dự kiến đề án sẽ được hoàn thành năm 2010 cho khoảng 500.000 cư dân sẽ đựơc sống trong
một môi trường trong lành, với tốn kém với chi phí ban đầu đã trong khoảng 1,5 tỷ bảng Anh.
Những thực tế nêu trên cho thấy để có thể thoát khỏi ám ảnh về sự phức tạp và tốn kém
trong bài toán xây dựng một đô thị sinh thái là không đơn giản, nếu không còn những cách
tiếp cận thực tiển với quan điểm mềm hơn, không quá khẳng định bằng các từ phủ định
“không” như đã nêu ở trên và không cứ phải đầu tư quá tầm với trong triển khai xây dựng mà
vẫn đạt điều mong muốn. Trên thế giới, từ hoạt nghiên cứu đến hoạt động thực tiển đều nhận
biết rằng mâu thuẩn giữa phát triển và môi trường là thực tiển khách quan và giải pháp phải đi
theo đó là bằng mọi giải pháp để giảm thiểu tác động xấu của quá trình phát triển dưới tiêu đề
“LID” (Low Impact Development). Một số tổ chức quốc tế liên quan đến vấn đề nóng bỏng
này đã đúc kết lại thành những chỉ dẫn dưới đây (trích theo Lý Khánh Tâm Thảo, 2006):
Tổ chức y tế thế giới (WHO) từ 1988, đã đề ra nguyên tắc chính để xây dựng thành phố
sinh thái:
·

Xâm phạm ít nhất đến môi trường tự nhiên,

·

Đa dạng hóa việc sử dụng đất, chức năng đô thị và hoạt động của con người

·

Trong điều kiện có thể cố giữ cho HST đô thị được khép kín và tự cân bằng,

· Giữ cho phát triển dân số và tiềm năng của môi trường, tài nguyên thiên nhiên được
cân bằng tối ưu.
Tổ chức Sinh thái đô thị, hiện hoạt động trên 20 năm đã đưa ra 10 nguyên tắc trong xây
dựng đô thị sinh thái:
1) Ưu tiên về sử dụng đất để tạo ra những cộng đồng phức hợp, mật độ nén, đa dạng,
xanh, an toàn, vui tươi sống động, gần các nút giao thông,

2) Ưu tiên về giao thông theo hướng khuyến khích đi bộ, xe đạp, giao thông công cộng
và nhấn mạnh “hướng tiếp cận bằng sự lân cận”,
3) Phục hồi những môi trường đô thị bị phá hoại, đặc biệt là các vùng trũng thấp, đường
bờ biển, dãy đồi vá các vùng đất ngập nước,
4) Tạo những khu nhà ở hỗn hợp đáp ứng nhu cầu sống với giá phù hợp, an toàn, tiện lợi
và kinh tế,
5) Ủng hộ công bằng xã hội và tạo ra cơ hội cho phụ nữ, người da màu và người khuyết
tật,
6) Hổ trợ nông nghiệp địa phương, những dự án xanh hóa đô thị va vườn công cộng,
7) Khuyến khích tái sinh tái chế, các công nghệ tiên tiến và bảo vệ tài nguyên trong khi
vẫn giảm thiểu ô nhiễm môi trường,
8) Làm việc với các doanh nghiệp để hổ trợ các hoạt động kinh tế thân thiện với môi
trường, hạn chế ô nhiễm, chất thải và việc sử dụng hoặc sản xuất vật chất nguy hại,
9) Khuyến khích sự tự nguyện hạn chế việc sản xuất dư thừa,
10) Tăng cường nhận thức về môi trường thông qua các nhà hoạt động và các dự án giáo
dục tăng cường nhận thức cộng đồng về những vấn đề liên quan đến tính bền vững.
Suy nghĩ bước đầu về tiêu chí xây dựng TP.HCM: Tiêu chí có thể được xem là khung
yêu cầu cụ thể được dùng để đánh giá mức độ đạt đến mục tiêu chung. Do vậy, sẽ là hợp lý,
khi tiêu chí bao giờ cũng được xác định trước, ngay từ đầu, để làm cơ sở cho việc xây dựng
các nội dung và hình thành các sản phẩm quy hoạch. Để có được quy họach đô thị sinh thái
văn minh, hiện đại và bền vững, chắc chắn nội dung quy hoạch phải thỏa mãn nhiều nhóm
tiêu chí. Trong bối cảnh hiện tại, tôi chưa đủ cơ sở để đề xuất các nhóm tiêu chí đó, nhưng có
thể góp thêm thông tin cho mục tiêu xây dựng nhóm tiêu chí của một đô thị sinh thái
TP.HCM, chúng bao gồm một số vấn đề cần quan tâm như sau:
Vị thế và tương lai của TP.HCM: Lịch sử lại tiếp tục đặt trên vai Tp.HCM những
nhiệm vụ rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang là phải trở thành trung kinh tế, chính trị và văn
hóa lớn của cả nước và sẽ là siêu đô thị với trên 10 triệu dân mang tầm khu vực sánh vai cùng
các nước trên thế giới.
Như chúng ta đã biết, theo báo cáo so sánh độ rủi ro các quốc gia năm 2007 (CCRR) vừa
được Tổ chức Tư vấn rủi ro kinh tế và chính trị (PERC) khẳng định những nguy cơ lớn nhất
mà VN, cũng như Trung Quốc và Ấn Độ, đang phải đối mặt là ô nhiễm môi trường và cơ sở
hạ tầng chưa đồng bộ. PERC cảnh báo các vấn đề này bị làm ngơ hoặc không được giải quyết
một cách thích hợp sẽ càng làm gia tăng nguy cơ ảnh hưởng đến nền kinh tế, và có thể tác
động tới cả các điều kiện xã hội và chính trị. Tại Hội nghị toàn quốc ngành tài nguyên-môi
trường vừa diễn ra tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định rằng Bảo vệ môi
trường là một trong ba trụ cột (cùng với tăng trưởng kinh tế và đảm bảo công bằng xã hội) của
sự phát triển bền vững. Đó là những nhận định hoàn toàn có cơ sở trên phạm vi quốc gia,
nhưng đồng thời cũng rất đúng đối với phạm vi nhỏ hơn, như Tp.HCM. Theo đó, phải chăng
HST đô thị TP.HCM cần được quản lý theo định hướng trở thành đô thị sinh thái là sự lựa
chọn đúng đắn hơn cả ?
Vận dụng các nguyên tắc tiếp cận HST vào quy hoạch: Đã lựa chọn như vậy thì phương
pháp tiếp cận HST (Ecological Approach) sẽ là sự lưa chọn tiếp theo. Bởi thế giới đã thống
nhất xem tiếp cận sinh thái là chiến lược quản lý tài nguyên thiên nhiên nhằm thúc đẩy bảo
tồn và phát triển bền vững, có nghĩa là sữ dụng, bảo vệ và phát triển tài nguyên môi trường
sao cho các quá trình sinh thái học mà sự sống phụ thuộc vào đó được duy trì và chất lượng
cuộc sống hiện tại cũng như tương lai sẽ được tăng đảm bảo. Các nguồn tài nguyên quan
trọng mang tính sống còn đó chính là Nước, Ánh sáng và Năng lượng được thể hiện qua nhiệt

độ không khí. Đường lối và giải pháp quy hoạch kiến trúc không gian, xây dựng cơ sở hạ tầng
và quá trình vận hành phải được tính toán chi tiết trên cơ sở hiểu biết đầy đủ vai trò, cả tích
cực và tiêu cực, của các dạng tài nguyên này.
Phương pháp tiếp cận HST cho phép quan tâm đến ảnh hưởng của các hoạt động của
HST này đến các HST lân cận. Nên coi việc bảo tồn cấu trúc và chức năng của HST để chúng
tiếp tục cung cấp lợi ích lâu dài là mục tiêu hàng đầu. HST phải được quản lý trong phạm vi
các chức năng của hệ. Quản lý HST cần nhớ là thay đổi sẽ không thể trở lại như ban đầu. Các
nguyên tắc này soi rọi vào những quy hoạch phát triển đã được thực hiện và đang triển khai
đồng thời chỉ đường cho các quy hoạch sắp tới.
Phương pháp tiếp cận HST cung cấp các giải pháp quản lý HST. Đó là việc quản lý phải
dựa vào sự thay đổi của HST theo không gian và thời gian. Mục đích cuối cùng của việc quản
lý HST là các giá trị kinh tế. Cần phải có kế hoạch nhất quán, lâu dài để quản lý HST theo
từng giai đoạn thay đổi tự nhiên. Quản lý nhằm đến sự cân bằng giữa các bên, kết hợp bảo tồn
và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên. Không bao giờ xa rời đặc trưng của điều kiện tự
nhiên và kinh tế văn hóa và truyền thống của TP.HCM. Quản lý cần dựa trên mọi nguồn kiến
thức, từ khoa học đến dân gian, và áp dụng khôn ngoan cho mỗi tình huống. Cần có sự tham
gia quản lý của mọi ngành khoa học và mọi tầng lớp liên quan trong xã hội. Giải pháp quản lý
này lấy con người làm trung tâm của quy hoạch, mục tiêu là phục vụ con người và con người
là chủ thể của quy hoạch tiến tới sự công bằng trong quyền lợi và nghĩa vụ.
Tiến đến sự nhất quán về quan điểm có liên quan nhiều đến quy hoạch: Tiêu chí chỉ
có thể hình thành trên sự nhất quán về quan điểm. Tiêu chí chung cho quy hoạch toàn
Tp.HCM không khó khăn lắm để đi đến nhất trí. Nhưng tiếu chí cho quy hoạch chi tiết cho
từng quận huyện hay từng ngành sẽ không dễ dàng nhận được sự đồng thuận, nếu còn xa nhau
về quan điểm tiếp cận. Để diển giải ý kiến này, tôi xin được nêu một vài vấn đề mà trong đó
còn tồn tại những khoảng cách để làm ví dụ:
Về tiêu thoát nước: Xa về dĩ vãng, khi chưa hình thành đô thị và hình ảnh tương tự là
nông thôn, nước mưa và nước thải cùng chảy tràn tự do trên mặt đất. Nhưng khi đô thị ra đời,
để thoát nước, người ta gom chúng vào hệ thống thoát nước chung. Và hệ thống đấy qua hàng
trăm năm, kể từ trước thời Victoria cách mạng công nghiệp, tồn tại cho đến ngày nay với
nhiều mức độ hiện đại khác nhau, nhưng tôn trọng triết lý thoát nước càng nhanh càng tốt.
Trên nền tảng hệ thống tiêu thoát nước đó hình thành cấu trúc đô thị với hệ thống cống thoát
nước ngày càng mở rộng tốn kém, nhưng chưa bao giờ đáp ứng nổi việc tiêu thoát nước vì
không bao giờ theo kịp tốc độ bêtông hóa mặt bằng đô thị. Do vậy, ở các nước tiên tiến vẫn
chưa thoát khỏi tình trạng cứ mỗi lần trời mưa, hệ thống thoát nước của đô thị lại bị thử thách.
Trong những năm đầu 1970, các cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ, Nhật Bản và sau đó
là nhiều nước tiên tiến khác, đã bắt đầu nhận thấy những sai lầm trong lĩnh vực quản lý nước
mưa khi chỉ quan tâm đến việc thoát chúng đi thật nhanh và không coi chúng như là một tài
nguyên vô cùng quý giá. Sai lầm này đã gây ra rất nhiều tổn hại cho môi trường cũng như làm
gia tăng tình trạng ngập úng, xói lở và ô nhiễm.
Các cơ quan bảo vệ môi trường và Trung tâm bảo tồn tài nguyên quốc gia của nhiều
nước đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình quản lý nước mưa tối ưu, trong đó không chỉ
quan tâm đến số lượng nước mưa chảy tràn mà phải đặc biệt chú trọng đến cả chất lượng
nước, lưu ý nhiều hơn đến các giải pháp tái sử dụng nước mưa, qui hoạch hợp lý mặt bằng để
hạn chế tối đa sự khác biệt về chế độ dòng chảy bề mặt trong quá trình phát triển đô thị so với
ban đầu. Thực hiện tiêu thoát nước mưa bằng các giải pháp bền vững, nghĩa là hình hành hệ
thống tiêu thoát nước mưa gắn kết chặt chẽ với hệ sinh thái tự nhiên. Giải pháp này không chỉ
giảm lưu lượng dòng chảy bề mặt, góp phần giảm úng ngập, mà còn xử lý ô nhiễm, bổ cập
cho nước ngầm, tạo cảnh quan và xanh hóa đô thị. Liên quan đến thay đổi tư duy đã kéo theo
thay đổi quy hoạch cơ sở hạ tầng đô thị, mà cụ thể là đến những năm đầu thập niên 80 của thế

kỷ trước, hầu hết các thành phố ở Châu Âu đã tiến hành xây dựng các hệ thống tiêu thoát
nước mưa bền vững và đưa quản lý nước mưa vào luật xây dựng.
Về giải pháp đắp đê chống ngập: Đây cũng là giải pháp thông dụng trong tiêu thoát nước
chống ngập. Đê là giải pháp ngăn lũ chống ngập đã có lịch sử ngót nghìn năm kể từ thời triều
Lý khi dời đô ra Thăng Long. Tuy nhiên, từ lâu cũng đã có cách nhìn khác về giải pháp đắp
đê trị thuỷ. Nạn vỡ đê càng dễ xảy ra, mang đến nhiều tai hoạ cho người dân và sự bất ổn cho
đất nước. Còn ở Nam bộ, dân cư chấp nhận “sống chung với lũ” đổi lại ruộng đồng luôn được
bồi đắp phù sa và giàu tôm cá... Như thế đắp đê không còn là giải pháp duy nhất. Trên bình
diện cả nước, cuộc tranh luận “ bỏ đê và giữ đê” đến nay vẫn chưa có hồi kết với những lập
luận rất chặt chẽ và gay gắt của cả hai bên.
Trong phạm vi hẹp hơn, để chống ngập đô thị, giải pháp bao đê có phải luôn là duy nhất
ở mọi nơi, có lẻ cần được trao đổi tiếp tục. Bên bờ sông Sài Gòn thuộc tỉnh Bình Dương đê đã
được đắp và bên bờ thuộc TP.HCM đê đang trong kế hoạch sẽ thực hiện nay mai. Trước thực
tiển này cũng có người muốn lấy quan điểm của nhà canh tân nổi tiếng Nguyễn Trường Tộ
cho rằng đắp đê là “một sai lầm thiên cổ” và chủ trương dùng giải pháp chủ yếu là khai sông,
đào kênh làm ý kiến của mình. Ngược với hành động quay lưng lại với dòng sông của mình là
đề xuất xây dựng các cụm đô thị ở vùng đất thấp bằng giải pháp không những tôn trọng mà
còn tăng cường vai trò hệ thống sông rạch hiện có của công ty tư vấn Nikken Sekkei Nhật
Bản. Ý tưởng này được thể hiện trong quá trình tư vấn cho dự án điều chỉnh quy hoạch xây
dựng đô thị TP.HCM đến 2025 rất đáng được quan tâm trong nghiên cứu những giải pháp
khác không sử dụng đê nhằm góp phần chủ động chống ngập vùng ven sông Sài Gòn.
Vấn đề thành phố xanh: Với chủ trương phát triển “thành phố xanh” đã dấy lên những
hoạt động sâu rộng làm cho nhiều đô thị ngày một xanh tươi. Nhưng cho đến nay dễ dàng
nhận thấy chữ “xanh” ở đây chỉ được đặc trưng cho cây cỏ và tạo những mảng cây xanh đã
được dùng làm mục tiêu cho việc xanh hóa vùng đô thị. Cơ quan thực hiện vấn đề này được
mang tên “Công ty Công viên và Cây xanh” hình như còn xem nhẹ chưa đúng mức chức
năng quản lý các thủy vực cảnh quan. Trong khi đó các vực nước với vai trò môi trường to
lớn của chúng đang là vấn đề ngày càng bức xúc trong cảnh quan đô thị. Nhưng ao hồ kênh
rạch tự nhiên vốn có không được quản lý nên đã bị san lấp rất tùy tiện. Hậu quả thật nhãn
tiền. Đó là vì thiếu vắng hệ thống hồ điều nên tình hình ngập nước do mưa, do triều ngày càng
trầm trọng. Tuy được mệnh danh là thành phố sông nước nhưng chưa có được hệ thống hồ
cảnh quan, những dòng kênh để tự hào về vẻ nên thơ của chúng.
Xin hãy bổ sung vào khái niệm “thành phố xanh” màu xanh của nước- màu xanh lơ để
khẳng định vai trò của hệ cảnh quan thủy vực còn quan trọng và cấp bách không kém việc bảo
vệ màu xanh của cây cỏ, thậm chí còn còn quan trọng hơn. Thực tiển cho thấy, sự nghiệp phát
triển bền vững đô thị xanh có được xúc tiến thành công hay không hoàn toàn phụ thuộc mức
độ chuyển biến trong tư duy, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện của các nhà quản lý đô thị.
Thay lời kết: Thành phố đang trên đà hội nhập với quá trình đô thị hóa diễn ra trên quy
mô lớn trong bối cảnh vừa quy hoạch vừa xây dựng. Dự án “Nghiên cứu điều chỉnh quy
hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025” với tư vấn của công ty tư vấn hàng đầu trên
thế giới sẽ kết thúc trong năm nay được hướng theo tầm nhìn” Khôi phục vị thế Hòn ngọc
Viễn Đông”. UBND TP. đã giao nhiệm vụ cho Sở QH-KT trong tháng 3/2007 này phải hoàn
tất nhiệm vụ quy hoạch chung (1/5000) cho các quận ,huyện và từ tháng 4 đến cuối năm 2007
hoàn tất quy hoạch chi tiết 1/2000. Trước mắt lập ngay quy hoạch chi tiết 1/500 cho khu trung
tâm. Tất cả như đang không thể chờ một ai.
Kinh nghiệm của nhiều nước trên thế giới đã cho thấy, khi tôn trọng và gần gũi với thiên
nhiên là mục tiêu của các nhà quy hoạch và quản lý đô thị, thì đồng thời họ cũng sẽ hiểu rằng
vị trí và vai trò của thiên nhiên và môi trường, sinh thái trong chất lượng đô thị có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng. Bên cạnh đó, ngoài đặc trưng của các yếu tố tự nhiên, TP. HCM còn chịu ảnh
hưởng của nhiều nền văn hóa, còn có lịch sử, truyền thống và nhiều đặc trưng kinh tế-xã hội

khác, tất cả đều phải được gói lại trong hệ thống tiêu chí xây dựng thành phố trước mắt cũng
như trong tương lai; có được hệ thống tiêu chí chính xác và không dừng ở đề xuất chung
chung, ngược lại, còn kèm theo các giải pháp công nghệ, kỹ thuật khả thi là Thành phố có
được chìa khóa để đi đến thành công.
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