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Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), thành phố đông dân nhất, là trung tâm kinh tế, văn hóa,
giáo dục quan trọng của miền Nam Việt Nam nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền Đông
Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Với triển vọng là thành thành phố công nghiệp vào năm 2015 - 2017, là trung tâm công
nghiệp giữ vai trò đầu tàu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, TPHCM cần
được đề xuất những bước đi mới thông qua việc điểm lại một cách khái quát tình hình phát
triển công nghiệp trong thời gian qua.
I.

Tình hình công nghiệp hóa ở thành phố Hồ Chí Minh trong những năm gần đây

1. Quy hoạch, xây dựng
Gần đây TPHCM đã và đang có nhiều nỗ lực quan trọng trong lĩnh vực quy hoạch đô thị như:
sắp xếp lại các ngành công nghiệp, di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp gây tiếng ồn và ô
nhiễm môi trường theo hướng tạo điều kiện thuận lợi ứng dụng các công nghệ cao; chuyển
đổi cơ bản về chất các ngành công nghiệp của Thành phố; tạo dựng nhiều thương hiệu sản
phẩm trên thị trường khu vực và thế giới; các ngành công nghiệp trọng yếu như cơ khí chế
tạo, điện tử - công nghệ thông tin, hoá chất… được ưu tiên phát triển trên địa bàn; mô hình
chính quyền đô thị được thí điểm và từng bước được thiết lập. Và nhiều nỗ lực khác…
Mặc dù Việt Nam đã có Luật Quy hoạch đô thị, nhưng công tác qui hoạch thành phố thời gian
gần đây nói chung còn nhiều bất cập, quản lý đầu tư xây dựng kém… cho nên vấn đề quy
hoạch cần được giới hữu trách quan tâm hơn nữa để thành phố thực sự có những bước đi
chững chạc.
Trong lĩnh vực xây dựng, tuy gần đây TPHCM đã đạt được tốc độ phát triển nhà rất ấn tượng,
nhưng tình trạng xây dựng nhà ở đô thị hiện nay hết sức lộn xộn, thậm chí có nguy cơ phát
sinh nhiều khu nhà ổ chuột mới. Hiện tại, có không ít khu tái định cư do phải giải tỏa di dời từ
các công trình xây dựng, tuy được san lấp mặt bằng, phân lô, cấp sổ đỏ cho người sử dụng,
song người dân vẫn không thể vào xây dựng nhà, mà phải thuê mướn đâu đó để ở và chờ
đợi[1].
Ở TPHCM hiện nay, nhu cầu về nhà ở của người dân là vô cùng lớn, do kết cấu hạ tầng thiếu
đồng bộ; phần nhiều khu tái định cư ở các vùng ngoại thành đều xây dựng giữa vùng đất
trước kia là đất nông nghiệp. Vì vậy hệ thống giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc chưa
đồng bộ; trong khi trường, trạm y tế, chợ búa thiếu vắng... Đây chính là những nguyên nhân
cơ bản gây nên tình trạng khu quy hoạch “không treo” thành quy hoạch “treo”[2].
2. Đầu tư và sản xuất công nghiệp
Theo số liệu thống kê, 7 tháng đầu năm 2009, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tại TPHCM
đạt 237.500 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2009. Cụ thể, khu vực ngoài nhà nước
tăng 7,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 7% và khu vực nhà nước giảm 3,2%.
Các chương trình kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Thành phố đối với các dự án đầu tư xây
dựng mới, đầu tư mở rộng quy mô hoạt động, đổi mới kỹ thuật, công nghệ, thiết bị... đã có
những chuyển biến tích cực. Tính từ khi chương trình được triển khai thực hiện (08-3-2009)
đến nay, đã có 28 dự án được vay vốn, với tổng vốn vay 3.800 tỷ đồng và số tiền hỗ trợ lãi
vay lên đến 1.598 tỷ đồng.
TPHCM là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là trung tâm của khu vực
Đông Nam Á. Do vậy, khi nhà đầu tư (NĐT) vào TP là có thể kết nối và mở rộng thị trường

sang các khu vực lân cận. Về mặt chủ quan, lãnh đạo TPHCM rất đặc biệt quan tâm và trọng
thị công tác thu hút đầu tư nước ngoài. Tính đến tháng 11/2007 thành phố có 2.530 dự án FDI
với tổng vốn 16,6 tỷ USD[3].
Ngoài yếu tố về ổn định chính trị, hiện nay, TPHCM đang có được hàng loạt các lợi thế để
thu hút các nhà đầu tư: Việt Nam là thành viên của WTO, là thành viên không thường trực
của Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc; dân trí cao và lao động giá rẻ là điều kiện tốt để đảm
bảo cho hấp lực Thành phố. Và cuối cùng, cầu thị và luôn tìm các biện pháp để cải thiện môi
trường đầu tư - kinh doanh vẫn là ưu điểm nổi bật của TPHCM.
3. Nguồn lao động
Gần đây TPHCM đã quan tâm hổ trợ ngân sách để đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ Đại học
cho các hợp tác xã, các xã, phường có nông nghiệp và đã huấn luyện khuyến nông cho nông
dân, đã tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua việc củng cố hệ thống giáo
dục, đào tạo và dạy nghề để đến năm 2010 đưa tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 40% tổng số
lao động toàn xã hội... Nhìn chung, đó là những nỗ lực đáng quý.
Tuy nhiên, thực trạng lao động nông nghiệp ở TPHCM đang bị lão hóa và thiếu hụt, mặt bằng
trình độ khoa học, kỹ thuật của đội ngũ lao động công nghiệp cũng chưa đáp ứng được yêu
cầu, chưa mang tính ổn định và... Tất cả là những vấn đề cần được giải quyết sớm.
4. Môi trường
Một trong những thực trạng tạo nên mối quan ngại lớn hiện nay đối với cộng đồng và giới
hữu trách ở TPHCM là hầu hết luợng bùn thải của các hệ thống xử lý nước thải tập trung tại
các khu chế xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố chưa được các
đơn vị thải ra coi là chất thải nguy hại và không được các đơn vị chức năng có trách nhiệm xử
lý đúng cách.
Tuy nhiên, có điều đáng mừng là: gần đây, TPHCM đã và đang có nhiều nỗ lực đáng kể như:
(1) Tích cực phối hợp xây dựng dự án bảo vệ nguồn nước sông Đồng Nai và sông Sài Gòn để
đảm bảo nguồn nước sạch cho hơn 15 triệu người dân trong vùng; (2) Dự thảo thu phí nước
thải công nghiệp; (3) Ban hành những quy định hỗ trợ các đơn vị gây ô nhiễm môi trường di
chuyển ra các khu công nghiệp và vùng phụ cận thành phố Hồ Chí Minh; (4) Xây dựng nhà
máy xử lý chất thải nguy hại đầu tiên ở bãi rác Đông Thạnh (huyện Hóc Môn) với tổng vốn
đầu tư 95 tỷ đồng (khởi công giữa tháng 6/2009)...
Tuy nhiên, theo kế hoạch, khi hoàn thành đưa vào sử dụng vào tháng 12/2009, nhà máy này
cũng chỉ có công suất xử lý 21 tấn rác thải nguy hại/ngày, rất ít so với khối luợng bùn thải
nguy hại thải ra mỗi ngày của thành phố.
5. Cơ chế
Gần đây TPHCM đã tạo được sự đồng bộ và mang lại hiệu quả khá cao trong việc thực hiện
hệ thống cơ chế, chính sách như: Chính sách về tài chính; chính sách về thuế và ưu đãi tài
chính - tín dụng đối với đầu tư nước ngoài; chính sách thị trường và tiêu thụ sản phẩm; chính
sách về khoa học - công nghệ…
Tuy nhiên, xét cho cùng, CNH là quá trình hình thành hiệu ứng trung tâm - ngoại vi. Còn quá
trình thực hiện CNH ở Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng do những rào cản về mặt thể
chế và yếu kém về cơ sở hạ tầng nên đã diễn ra theo hướng công nghiệp hoá co cụm và tạo
nên tình trạng “ùn tắc”.
II. Một số giải pháp và bước đi cho thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đẩy mạnh CNH ở thành phố Hồ Chí Minh hiện
nay đang rất cần được xúc tiến thực hiện các kế hoạch bức bách và từng bước triển khai các
định hướng chiến lược.

1. Quy hoạch phát triển và đầu tư
Để giải quyết tốt vấn đề khu nhà ổ chuột, TPHCM cần triển khai mô hình đô thị vệ tinh bảo
đảm hệ thống giao thông, vận tải thuận tiện; thực hiện tốt quy hoạch chi tiết các ngành công
nghiệp trọng yếu trên địa bàn làm căn cứ bố trí các dự án đầu tư mới và di dời các cơ sở sản
xuất gây ô nhiễm ra khỏi thành phố.
Song song theo đó, TPHCM cần đổi mới và đẩy mạnh công tác vận động và xúc tiến đầu tư.
Trước mắt, tăng cường chi ngân sách nhà nước cho các hoạt động nghiên cứu, thu hút đầu tư;
chú ý ưu tiên cho các dự án có hàm lượng công nghệ cao, hiện đại và sản xuất hàng tư liệu
sản xuất.
Trong xu thế tích cực chủ động hội nhập và đẩy mạnh CNH, HĐH của cả nước hiện nay,
TPHCM cần tăng cường đầu tư tối đa cho sản xuất công nghiệp, phát triển văn hóa giáo dục đào tạo và an sinh xã hội để xứng đáng với vị thế là trung tâm của vùng trọng điểm phía Nam
của Tổ quốc.
Ngoài ra, TPHCM cũng cần sớm khắc phục một số điểm yếu về cơ sở hạ tầng, về năng lượng
và về cải cách hành chính để tạo điều kiện cho môi trường đầu tư giữ được sự hấp dẫn.
2. Nguồn nhân lực lao động
TPHCM cần thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề để giải
quyết vấn đề nhân lực cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của thành phố.
Nhưng trước mắt, TPHCM cần tiếp tục nghiên cứu nguồn nhân lực cho nông nghiệp thành
phố nhằm giải quyết một cách căn cơ và hiệu quả lâu dài cho thực trạng lao động nông nghiệp
đang bị lão hóa và thiếu hụt.
Bên cạnh đó, mặt bằng trình độ khoa học, kỹ thuật của đội ngũ lao động công nghiệp của
thành phố cũng rất cần được nâng lên đáng kể để đáp ứng được yêu cầu và ổn định trong giai
đoạn mới.
3. Dịch vụ, giao thông, xây dựng
Trong chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng vật chất - kỹ thuật cho vùng kinh tế trọng điểm phía
Nam, bằng nhiều phương cách, TPHCM cần thực hiện một chuỗi nhiện vụ quan trọng như:
Một, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải, hệ thống kho bãi,
thông tin liên lạc viễn thông của Thành phố; xây dựng các đường cao tốc; cải tạo, nâng cấp
các quốc lộ hướng tâm, các tỉnh lộ hiện tại.
Hai, cải tạo mạng lưới đường sắt quốc gia kết hợp với đường sắt đô thị, theo hướng hiện đại
hoá, giảm tải áp lực ngày càng tăng đối với vận tải đường bộ.
Ba, xây dựng mạng lưới cảng biển, cảng sông, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hoá, hành khách
và nhu cầu trung chuyển hàng hóa đường sông đến các vùng lân cận.
Bốn, xây dựng sân bay trực thăng trong đô thị phục vụ cấp cứu khẩn cấp, về lâu dài sử dụng
trong giao thông công cộng; cải tạo, nâng cấp cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất để trở
thành điểm trung chuyển hàng không của khu vực và thế giới vào năm 2020.
Trong điều kiện Việt Nam còn nghèo, cộng đồng, nhất là giới có trách nhiệm cần quan tâm
đúng mức đối với vấn đề đặt ra hàng đầu là nguồn vốn ngân sách phải được đầu tư sao cho
công bằng và hiệu quả trên tinh thần trọng pháp, trọng dân.
4. Môi trường
Trước yêu cầu bức xúc về môi trường hiện nay, TPHCM cần khẩn trương xây dựng thêm
không phải một mà là nhiều nhà máy xử lý chất thải nguy hại với quy mô vốn đầu tư và công
suất xử lý không nhỏ hơn quy mô vốn và công suất của nhà máy ở bãi rác Đông Thạnh
(huyện Hóc Môn).

TPHCM đã cam kết làm hết sức mình vì cuộc sống cộng đồng, bằng nỗ lực chú trọng phát
triển kinh tế xanh - sạch. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đặt ra, TPHCM cần phải
nhận được sự cộng tác chặt chẽ và đáng kể về bảo vệ môi trường từ nhiều phía .
5. Cơ chế, hướng đi
Từ kinh nghiệm của nhiều nước, TPHCM có thể rút ra những bài học hữu ích đối với
TPHCM là cần định hình theo hướng "lan toả". Tiến trình công nghiệp hoá lan tỏa bắt đầu từ
trung tâm sau đó tiến ra ngoại vi, và đồng thời diễn ra sự chuyển đổi về chất trong tiến trình
CNH. Khu vực ngoại vi tiếp nhận những hoạt động công nghiệp từ trung tâm, trong khi khu
vực trung tâm sẽ chuyển đổi lên ở tầm phát triển cao hơn bằng cách xử lý linh hoạt hệ thống
những ùn tắc:
(1) Ùn tắc về vốn đầu tư không chạy vào sản xuất kinh doanh mà vào các hoạt động đầu cơ,
địa ốc, đẩy giá nhà đất đô thị lên cao, trong khi ngoại vi có những cơ hội đầu tư lại không
được khai thông để thu hút vốn; (2) Ùn tắc về lao động nông thôn không thoát ra khỏi sản
xuất nông nghiệp; (3) Ùn tắc về đất đai, khi đa số dân cư chen chúc vào sống và làm việc ở
nội đô chật hẹp, dẫn đến quá tải về giao thông, dịch vụ, cơ sở hạ tầng [4].
Song song theo đó, Thành phố cũng cần lựa chọn ưu thế, các hướng phát triển mới, xây dựng
đội ngũ lao động tay nghề cao, các tầng lớp kinh doanh, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa
học công nghệ...
Kết Luận
Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, như nhiều nơi khác, TPHCM đang đứng trước một vận
hội mới, vừa tự tin lại vừa có chút thận trọng, e dè; triển vọng nhiều nhưng cũng sẽ không ít
gian nan...
Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, cộng đồng, nhất là giới có
trách nhiệm cao quyết tâm cùng với bè bạn khắp nơi không có lựa chọn nào khác hơn là phải
vượt lên trên mọi thách thách để trong tương lai không xa, vùng thành phố Hồ Chí Minh sẽ là
“vùng kinh tế phát triển năng động, có tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững; là vùng kinh
tế động lực hàng đầu của cả nước, trung tâm kinh tế của khu vực và châu Á; là trung tâm
thương mại tài chính, dịch vụ tầm cỡ quốc tế, trung tâm công nghiệp công nghệ cao với trình
độ chuyên môn hóa cao; đồng thời là trung tâm văn hoá - đào tạo - y tế chất lượng cao, là
vùng có cảnh quan và môi trường tốt”[5].
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