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CECR Trung tâm Nghiên cԝu Môi ǘǊԜԐng và CԍƴƎ ŚԊng 
DoC Sԑ Xây d֔ ng 
DoNRE Sԑ ¢Łƛ ƴƎǳȅşƴ ǾŁ aƾƛ ǘǊԜԐng 
ENDA ¢ǊǳƴƎ ǘŃƳ IŁƴƘ Śԍng vì aƾƛ ǘǊԜԐng và Phát triԂn 
Cây xanh Thuӷt ng֓  viԀt tӸt cԛa "cây xanh s֒ dԚng công cԍng" 
GRC Trung tâm Nghiên cԝuToàn cӴu hóa Σ 7ӱi hԇc Hawaii 
vǳȅ ƘƻӱŎƘ /Ńȅ ȄŀƴƘ IŁ bԍƛ Quy hoӱch Cây xanh, Công viên, VԜԐn hoa và HԊ Hà Nԍi ŚԀƴ ƴŇƳ нлолΣ TӴm 

ƴƘƜƴ ŚԀƴ ƴŇƳ нлрл 
HAU 7ӱi hԇc KiԀn trúc Hà Nԍi 
HB Tԋ chԝc HealthBridge 
HCMC Thành phԉ HԊ Chí Minh 
HDPA Sԑ Quy hoӱch KiԀn trúc Hà Nԍi 
HPC ӧy ban Nhân dân Thành phԉ Hà Nԍi 
LIN Trung tâm Phát triԂn CԍƴƎ ŚԊng 
MoC Bԍ Xây d֔ ng 
MoNRE Bԍ ¢Łƛ ƴƎǳȅşƴ ǾŁ aƾƛ ǘǊԜԐng 
NA Quԉc hԍi 
NGO Tԋ chԝc phi chính phԛ 
PADDI Trung tâm Prospective et d'Etudes Urbaines 
PC ӧy ban Nhân dân 
PM Thԛ tԜԏng 
QCVN Quy chuӵn ViԄt Nam 
SDC /Ԏ ǉǳŀƴ Hԓp tác Phát triԂn ThԚy s֖  
TCVN Tiêu chuӵn ViԄt Nam 
VAA Hԍi KiԀƴ ǘǊǵŎ ǎԜ ±ƛԄt Nam 
VIUP ViԄn Quy hoӱŎƘ 7ƾ ǘƘԆ & Nông thôn ViԄt Nam 
VUDA CԚc Phát triԂƴ 7ƾ ǘƘԆ ViԄt Nam 
VUF Diԃƴ ŚŁƴ 7ƾ ǘƘԆ ViԄt Nam 
VUPDA Hԍi Quy hoӱch và Phát triԂƴ 7ô thԆ ViԄt Nam  
VUUP /ƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ Nâng cӳp 7ô thԆ ViԄt Nam 
VWU Hԍi liên hiԄp PhԚ n  ֓ViԄt Nam 
WB Ngân hàng ThԀ giԏi 
WHO Tԋ chԝc Sԝc khԈe ThԀ giԏi 
  
  
1 USD 21.000 VND 
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4ĕÍ ÔѭÔ 
 

1.  Giԏi thiԄu 
 
ViԄt Nam ŚŀƴƎ trӲi qua quá trình Śƾ thԆ hóa nhanh chóng 
cӴn ŚӲm bӲo s֔  bԁn v n֓g. Thành phԉ Hà Nԍi Śń ŚԜԓc 
mԑ rԍng lãnh thԋ ƘԎƴ khoӲng ba lӴn so vԏi ǘǊԜԏc kia, ŚƼƛ 
hԈi phӲi s֒  dԚng Śӳt hiԄu quӲ nhӹm nâng cao chӳt ƭԜԓng 
cuԍc sԉng cho ƴƎԜԐi dân, bao gԊm cӲ nh n֓g ƴƎԜԐi sԉng 
trong các quӷn nԍi Śƾ lԆch s֒ , ƴԎƛ có mӷt Śԍ dân sԉ và 
mӷt Śԍ xây d n֔g cao. 
 
±ԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ƭŁ Ƴôƛ ǘǊԜԐng vӷt thԂ,và  
ŎǷƴƎ ƭŁ ƪƘƾƴƎ Ǝƛŀƴ Ȅń Ƙԍi, ƴԎƛ mԇi ngԜԐƛ ŚԀƴ ǘƘԜ ƎƛńƴΣ 
tӷp thԂ dԚŎ ǾŁ ǘԜԎƴƎ ǘłŎ Ǿԏi nhau. Nӹm không xa các nhà 
ԑ, chúng có lԓi thԀ trong viԄŎ ǘƘǳ Ƙǵǘ ƴƎԜԐi dân ŚԀn 
ǘƘԜԐƴƎ Ȅǳȅşƴ ƘԎƴ ǎƻ Ǿԏi các công viên lԏƴ ƘԎƴΣ ƴƘԜƴƎ ԑ 
Ȅŀ ƘԎƴΦ 
 
Nghiên cԝu này có mԚŎ ŚƝŎƘ ŎǳƴƎ Ŏӳp mԍt phân tích hiԄn 
trӱng vԁ viԄc bӹng cách nào và tӱi sao không gian công 
cԍƴƎ Śń ōԆ mӳǘ Śƛ ƘƻӼc xuԉng cӳp; và xây d֔ ng mԍt chiԀn 
ƭԜԓc th֔ c tԀ nhӹƳ ǘŇƴƎ ǎԉ ƭԜԓng và chӳǘ ƭԜԓng cԛa 
chúng tӱi các quӷn nԍƛ Śƾ Ŏԛa Hà Nԍi. 
 
2.  Khung pháp lý và thԂ chԀ 
 
Chính quyԁn thành phԉ Hà Nԍƛ Śń chԛ Śԍng trong viԄc 
lӷp chính sách nhӹm tӱo ra mԍt thành phԉ xanh và lành 
mӱƴƘ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân. Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi có mԚc 
ŚƝŎƘ ōƛԀn Thԛ Śƾ thành mԍt thành phԉ xanh, sӱch, giӲm 
ô nhiԃm và cӲi thiԄn chӳǘ ƭԜԓng sԉƴƎ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân. MԚc 
tiêu cԛa nó bao gԊm cung cӳp cho khu v֔ c nԍƛ Śƾ ŎłŎ 
ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ Śƾ ǘƘԆ nhӹƳ Śӱǘ ŚԜԓc diԄn tích công viên trung 
bình 3,92m

2
κƴƎԜԐƛΤ ǾŁ ŎłŎ ǾԜԐn hoa ԑ cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ Śӱt 

mԝc 1m
2
κƴƎԜԐi. 

 
Mԍt sԉ chính sách vԁ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴκ ǎŃƴ ŎƘԎƛκ ǎŃƴ ǘƘԂ thao 
Śń ŚԜԓc thông qua. Có s֔ chԊng chéo, các kӿ hԑ, cӱnh 
tranh và mâu thuӶn gi֓ a các chính sách này. Nhu cӴu s֒  
dԚƴƎ Śӳt cԛa nhiԁu chính sách công tӱo ra mԍt cuԍc cӱnh 
tranh khԉc liԄt vì qu֖  Śӳt công vԉn khan hiԀm. Trong khi 
Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi ŚԜŀ Ǌŀ các biԄn pháp tӱo 
thêm qu֖  Śӳt công dành cho các tiԄn ích công cԍng, thì 
có mԍt chính sách khác nhӹƳ ōłƴ Śӳǳ Ǝƛł ŎłŎ ƭƾ Śӳt công 
còn lӱƛ ŎƘƻ ŎłŎ ƴƘŁ ŚӴǳ ǘԜ ǘԜ ƴƘŃƴΦ 
 
/ƘԜŀ Ŏƽ ōƛԄn pháp chính sách phù hԓǇ ŚԂ Śӱǘ ŚԜԓc các 
mԚŎ ǘƛşǳ ŚӼt ra cho ǾԜԐn hoaκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ Các 

biԄn pháp cԛa Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi 1) di dԐi các 
ŎԎ ǎԑ công nghiԄp, và 2) nâng cӳp các khu nhà ԑ ŎǷ ǘƘǳԍc 
sԑ h ǳ֓ ƴƘŁ ƴԜԏŎ Śń ǾŁ ŚŀƴƎ ǇƘӲƛ Śԉi mӼt vԏi rӳt nhiԁu 
trԑ ngӱi vԁ chi phí, thԐi gian và cӲ s֔  trì hoãn cԛŀ ŎłŎ Śԉi 
ǘԜԓng phӲi di dԐi. Thӷm chí nԀu thành công, các biԄn 
pháp này sӿ chԅ có thԂ mang lӱƛ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ 
ŘŃƴ ŎԜ ŎƘƻ ƴƘƴ֓Ǝ ƴƎԜԐi sԉng gӴƴ ŚƽΣ ƳŁ ƪƘƾƴƎ ǇƘӲi cho 
nh ƴ֓Ǝ ƴƎԜԐi ԑ Ȅŀ ƘԎƴΦ /ƘƝƴƘ ǎłŎƘ ƴŁȅ ŎǷƴƎ ƪƘƾƴƎ Ŏƽ 
dòng ngân sách dành cho các không gian nói trên. 
 
Thành phԉ Hà Nԍi thiԀu mԍǘ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ ƴŃƴƎ ŎӳǇ Śƾ 
thԆ toàn diԄƴΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ Ƴԍt hԄ thԉng cây xanh phân tӴng 
là không thԂ tách rԐi. ThiԀu nó, chính quyԁn các cӳp thӳp 
ƘԎƴ Ŏƽ ǘƘԂ muԉƴ ōłƴ Śӳǳ Ǝƛł ŎłŎ ƭƾ Śӳt công nԀu hԇ tin 
rӹng nhu cӴu s֒  dԚƴƎ Śӳt công ԑ cӳp quӲn lý cԛa hԇ Śń 
ŚԜԓŎ ŚłǇ ԝƴƎ Śԛ; trong khi Śӳt cԍng có thԂ cӴn cho các 
tiԄn ích công ԑ cӳp thành phԉ. 
 
Khung pháp lý vԁ quy hoӱch và quӲƴ ƭȇ Śƾ ǘƘԆ Śń ǇƘłǘ 
triԂƴ ƴƘŀƴƘ ŎƘƽƴƎ ŚԂ ŚłǇ ԝng nhu cӴǳ ǘƘŀȅ Śԋi. Mԍt sԉ 
ǉǳȅ ŚԆnh pháp luӷt nêu bӷt tӴm quan trԇng cԛa cây xanh 
Śƾ ǘƘԆ ǾŁ ƘԜԏng dӶn viԄc lӷp quy hoӱch cho nó. 
 
IԜԏng dӶn quy hoӱŎƘ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƘƛԄn nay còn 
ŎƘԜŀ Śԛ và thiԀu th c֔ tԀΣ ŚӼc biԄt là cho các khu nhà ԑ 
ŎǷΦ Các luӷǘ Śԁu tӷp trung vào quy hoӱŎƘ ŎłŎ ƪƘǳ Śƾ ǘƘԆ 
mԏi và các d֔ án nhà ԑ mԏƛΣ ƴƘԜƴƎ ƪƘƾƴƎ Śԁ cӷp ŚӴȅ Śԛ 
ŚԀn viԄŎ ŚӲm bӲƻ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng xã hԍi và vԁ nâng cӳǇ Śƾ 
thԆ. Quy chuӵn quy hoӱŎƘ ŚӼt ra yêu cӴu cao mԍt cách 
thiԀu th c֔ tԀ ŎƘƻ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ǘǊƻƴƎ 
các khu ԑ ŎǷΤ ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ ǉǳȅ ŎƘǳӵn/tiêu chuӵn quy hoӱch 
ǎŃƴ ŎƘԎƛ ƭӱƛ ŎƘԜŀ ŎƽΦ 
 
Các t֑  ng֓  s֒  dԚƴƎ ǘǊƻƴƎ ŎłŎ ǾŇƴ ōӲn pháp luӷt liên 
ǉǳŀƴ ŚԀn quy hoӱch cây xanh còn thiԀǳ ŚԊng bԍ. Các tài 
liԄu khác nhau s֒ dԚƴƎ ŎłŎ ŚԆƴƘ ƴƎƘƟŀ khác nhau vԁ cây 
ȄŀƴƘΣ ŎƾƴƎ ǾƛşƴΣ ǾԜԐƴ ƘƻŀΣ ǾԜԐn dӱƻΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛΣ ǎŃƴ ǘƘԂ 
thao v.v. dӶƴ ŚԀn d֓  liԄǳ ƪƘƾƴƎ ŎƘƝƴƘ ȄłŎ ǾŁ ƪƘƾƴƎ ŚԊng 
bԍ cho mԚŎ ŚƝŎƘ ǉǳȅ Ƙƻӱch và quӲn lý. 
 
vǳȅ ŚԆnh vԁ quӲƴ ƭȇ ŎƘǳƴƎ ŎԜ ŎƘԜŀ tӱƻ Śƛԁu kiԄn vԁ 
không gian cho các hoӱǘ Śԍng cԍƴƎ ŚԊng. Luӷt Nhà ԑ 
dành quyԁn l֔ Ŏ ŚłƴƎ ƪԂ cho Ban QuӲn lý nhà cԛa thành 
phԉ όǘǊƻƴƎ ǘǊԜԐng hԓp nhà ԑ xã hԍƛύ ǾŁ ŎłŎ ƴƘŁ ŚӴǳ ǘԜ 
(trong ǘǊԜԐng hԓp nhà ԑ ǘƘԜԎƴƎ Ƴӱi), nh֓ ƴƎ ƴƎԜԐi này 
ǘƘԜԐng chiԀm dԚng các diԄƴ ǘƝŎƘ ŎƘǳƴƎ ŚԂ kiԀm lԐi, 
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ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ ƴƎԜԐƛ ŘŃƴ ƪƘƾƴƎ Ŏƽ ƪƘƾƴƎ Ǝƛŀƴ ŚԂ tԚ tӷp vui 
ŎƘԎƛΦ 
 
Công tác quӲƴ ƭȇ Śӳt công còn thiԀu minh bӱch. BӲƴ ŚԊ 
s֒  dԚƴƎ Śӳt quy mô quá nhԈ ƎŃȅ ƪƘƽ ƪƘŇƴ ŎƘƻ viԄŎ ŚłƴƘ 
dӳu nh֓ ƴƎ ǘƘŀȅ Śԋi trong s֒  dԚƴƎ Śӳt. Cӳp chính quyԁn 
Ŏŀƻ ƘԎƴ ǘƘԜԐng d֔ ŀ ǘǊşƴ ŎłŎ ǘƘƾƴƎ ǘƛƴ ŚԜԓc cung cӳp 
bԑi các cӳp thӳǇ ƘԎƴ ŎƘƻ ǾƛԄc ra quyԀǘ ŚԆnh, mà thiԀu 
công cԚ thích hԓǇ ŚԂ kiԂƳ ǘǊŀ ŎƘŞƻΦ 7ӳt công có thԂ 
ŚԜԓŎ ƭńƴƘ Śӱo cԛa ŎԎ ǉǳŀƴ gi֓  Śӳt bán cho ǘԜ ƴƘŃƴ ŚԂ 
kiԀm lԓi riêng. 
 
Quá trình quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ thiԀu s֔  tham gia cԛŀ ƴƎԜԐi 
ŘŃƴΦ ¢ƘƾƴƎ ǘƛƴ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc công bԉ ŚӴȅ Śԛ, giԏi hӱn hӽp 
cԛŀ ŎłŎ ōşƴ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԜԓc mԐƛ ǘƘŀƳ ƎƛŀΣ ŎłŎ ōԜԏc thiԀu 
hԓp lý trong quá trình quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ cӴn có s֔  tham 
gia cԛŀ ƴƎԜԐi dân, và viԄc thiԀǳ ŎԎ ŎƘԀ phӲn hԊi là nh֓ ng 
ví dԚ vԁ các trԑ ngӱi. 
 
3.  Các bên liên quan 
 
Quy chԀ QuӲƴ ƭȇ /Ńȅ ȄŀƴƘ Śƾ ǘƘԆΣ /ƾƴƎ ǾƛşƴΣ ±ԜԐn hoa, 
±ԜԐn thú Hà Nԍi bԈ qua chính quyԁƴ ǇƘԜԐƴƎ ƭŁ ŎԎ ǉǳŀƴ 
ŚŀƴƎ ǘƘc֔ s֔  quӲn lý ŎłŎ ǾԜԐn hoa/ǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ 
 
Có s֔  chԊng chéo vԁ chԝŎ ƴŇƴƎ nhiԄm vԚ gi֓ a mԍt sԉ 
ban ngành cԛa thành phԉ chԆu trách nhiԄm vԁ quy hoӱch 
s֒  dԚƴƎ Śӳt, trong khi s֔  phԉi hԓp gi֓ a các ngành Śƽ 
còn yԀu. Ngoài ra còn có s֔ thiԀu thԉng nhӳt vԁ lãnh thԋ 
gi֓ a 1) quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ và 2) quӲn lý th c֔ hiԄn quy 
hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ ƭńƴƘ ǘƘԋ cԛa nhiԄm vԚ ŚӴu tiên 
ŚԜԓc giԏi hӱn bԑi nh֓ ƴƎ Ŏƻƴ ŚԜԐng, ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ Śƽ ƴƘƛԄm 
vԚ thԝ Ƙŀƛ ŚԜԓc th֔ c hiԄn theo ŚԆa giԏi hành chính. 
 
Nhӷn thԝc cԛa chính quyԁn vԁ s֔  cӴn thiԀt phӲi phát 
triԂn ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ŎƼƴ ǘƘӳp. Quy hoӱch Cây xanh 
Hà Nԍi dành Ԝǳ ǘƛşƴ ǇƘłǘ ǘǊƛԂn các công viên lԏn, chԝ 
không phӲƛ ƭŁ ǾԜԐn hoa cӳǇ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ /ƘƝƴƘ ǉǳȅԁn cӳp 
ǇƘԜԐƴƎ ŎǷƴƎ Ŏƽ ƴƘƴ֓Ǝ Ԝǳ ǘƛşƴ ƪƘłŎ Ŏŀƻ ƘԎƴ ǎƻ Ǿԏi viԄc 
ŚӲm bӲƻ Ŏƽ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân. Mԍt sԉ 
chính quyԁƴ ǇƘԜԐƴƎ ŎƘƻ ǘƘǳş Śӳt công cho các hoӱt 
ŚԍƴƎ ǘƘԜԎƴƎ Ƴӱi. 
 
/ƘԜŀ Ŏƽ Ƴԍǘ ŎԎ ǉǳŀƴ ŎƘƝƴƘ ǉǳȅԁn chԆu trách nhiԄm quӲn 
lý hԄ thԉng thông tin tích hԓp cԛa thành phԉ. Các phòng 
ban khác nhau cԛa thành phԉ Ŏƽ ƴƎƘƟŀ ǾԚ cung cӳp thông 
tin cԛa ngành mình. ThiԀu mԍǘ ŎԎ ǉǳŀƴ ƴƘԜ Ǿӷy, quy 
hoӱch cây xanh sӿ phӲƛ Śԉi mӼt vԏi 1) thiԀǳ ǘƘƾƴƎ ǘƛƴ ŚӴy 
ŚԛΣ нύ ǘƘƾƴƎ ǘƛƴ ƪƘƾƴƎ ŚłƴƎ ǘƛƴ Ŏӷy, và 3) viԄc chia sӾ 
thông tin không hiԄu quӲ. 
 
bƎԜԐi dân hiԂu rõ giá trԆ cԛŀ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ 
ŎԜΦ Iԇ mong muԉn tham gia phát triԂn và quӲn lý cԛa các 

không gian này, do hԇ biԀǘ Ǌƿ Śӳǘ ŎƾƴƎ ŚŀƴƎ ŚԜԓc s֒  
dԚƴƎ ƴƘԜ ǘƘԀ nào và làm thԀ ƴŁƻ ŚԂ nó có thԂ ŚԜԓc s֒  
dԚng theo cách tԉt nhӳǘΣ ƴƘԜƴƎ Ƙԇ lӱƛ ƪƘƾƴƎ Ŏƽ Śԛ ŎԎ Ƙԍi 
ŚԂ ǘƘŀƳ ƎƛŀΣ ŚӼc biԄǘ ƭŁ ƴƎԜԐƛ Řƛ ŎԜ Ŏƽ ǘƘǳ ƴƘӷp thӳp. 
 
Các bên liên quan phi chính phԛ khác có ӲƴƘ ƘԜԑng hӱn 
chԀ ŚԀn các quyԀǘ ŚԆnh chính sách. Các tԋ chԝc chính trԆ-
xã hԍi ŎƘԜŀ Śԛ tích c֔ c trong các hoӱǘ Śԍng cԍƴƎ ŚԊng. 
Có ít tԋ chԝŎ ǘǊƻƴƎ ƴԜԏc làm viԄc vԁ vӳƴ Śԁ này. Hԇ còn 
phӲƛ Śԉi mӼt vԏi s֔  non yԀu trong phԉi hԓpΣ ŎǷƴƎ ƴƘԜ 
thiԀu ngân sách. Hԇ ŚԜԓc mԐi bình luӷn vԁ các chính 
sách chԅ khi tài liԄǳ ŎƘƝƴƘ ǎłŎƘ Śń ŚԜԓc soӱn thӲo xong, 
chԝ không phӲƛ ǘǊƻƴƎ Ǝƛŀƛ Śƻӱn thu thӷp th c֔ tԀ; và quan 
ŚƛԂm cԛa hԇ không phӲƛ ƭǵŎ ƴŁƻ ŎǷƴƎ ŚԜԓc chính quyԁn 
xem xét mԍt cách nghiêm túc. 
 
Các viԄn nghiên cԝu cԛŀ ƴƘŁ ƴԜԏc, chԝ không phӲi là 
viԄn nghiên cԝǳ Śԍc lӷǇΣ ŚƽƴƎ Ǿŀƛ ǘǊƼ ǉǳŀƴ ǘǊԇng trong 
Śԁ xuӳt các chính sách mԏƛΦ /łŎ ŎԎ ǎԑ ŚŁƻ ǘӱo cung cӳp 
kiԀn thԝc hӱn chԀ vԁ quy hoӱch và quӲn lý cây xanh. Các 
ǇƘԜԎƴƎ ǘƛԄn truyԁn thông tham giŀ ǘƘǵŎ Śӵy các không 
gian công cԍng mԍt cách thiԀu hԄ thԉƴƎΦ /ƽ Ɲǘ ŎłŎ ŎԎ 
quan quԉc tԀ ǉǳŀƴ ǘŃƳ ŚԀƴ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ 
ŎԜΦ /łŎ ŘƻŀƴƘ ƴƎƘƛԄǇ ǉǳŀƴ ǘŃƳ ŚԀn lԓi nhuӷƴΣ ƴƘԜƴƎ 
ŎǷƴƎ Ŏƽ ǘƘԂ ŚƽƴƎ ƎƽǇ Ȅń Ƙԍi. 
 
4.  HiԄn trӱng 
 
HiԄn trӱng chung 
 
T֑  ƪƘƛ 7ԋi Mԏƛ ǾŁƻ ƴŇƳ мфусΣ ƴƘŁ ԑ mԇŎ ƭşƴ ƴƘԜ ƴӳm. 
Khi quӲƴ ƭȇ Śƾ ǘƘԆ bԆ buông lԈƴƎΣ Śӳt công bԆ lӳn chiԀƳ ŚԂ 
làm nhà ԑ và cho các mԚŎ ŚƝŎƘ Ŏł ƴƘŃƴ ƪƘłŎΣ ŘӶƴ ŚԀn s֔  
biԀn mӳt cԛŀ ŎłŎ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ 
 
±ԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ŚŀƴƎ Ǌӳt thiԀu. Trong khu 
v c֔ nԍƛ ŚƾΣ ŎłŎ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ ǾŁ ǾԜԐn hoa chԅ bao phԛ 1,92% 
tԋng diԄƴ ǘƝŎƘ Śӳt. DiԄƴ ǘƝŎƘ ŎƾƴƎ ǾƛşƴκǾԜԐn hoa trung 
bình hiԄn nay chԅ là 2.08m

2
κƴƎԜԐi, và diԄƴ ǘƝŎƘ ǾԜԐn hoa 

ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ŎƘԅ là 0.63m
2
κƴƎԜԐi. Trong mԌƛ ǇƘԜԐƴƎ ŚԜԓc 

nghiên cԝu có rӳt Ɲǘ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ 
 
±ԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc quy hoӱch, 
thiԀt kԀ ǾŁ ŚӴǳ ǘԜ ǘԉt. Nhiԁǳ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ŚԜԓc thiԀt lӷp trên 
các mӲƴƘ Śӳt công còn lӱi mà không tuân theo bӲn vӿ 
quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ ƴŁƻ Śń ŚԜԓc phê duyԄǘΦ /ƘǵƴƎ ǘƘԜԐng 
có diԄn tích nhԈ, nhiԁu khi không an toàn cho tiԀp cӷn t  ֑
ƎƽŎ Śԍ ƭԜǳ ƘŁƴƘ Ǝƛŀƻ ǘƘƾƴƎ. Các thiԀt bԆ ŎƘԎƛ ǘƘԜԐƴƎ ŚԎƴ 
ǎԎΣ Ŏƽ ŎƘӳǘ ƭԜԓng thӳǇΣ Śń Ȅǳԉng cӳǇΣ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc bԉ trí 
hԓp lý. ±ԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc quӲn 
lý tԉt. Trong khi chúng có thԂ do chính quyԁƴ ǇƘԜԐng 
hay cԍƴƎ ŚԊng quӲn lý, hӴu hԀǘ ŎłŎ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ŎǷƴƎ ŚŀƴƎ ōԆ 
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chiԀƳ Śƻӱt cho các mԚŎ ŚƝŎƘ ƪƘłŎ hoӼc ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc duy 
trì tԉt.  
 
7ӳt công còn lӱƛ ŚŀƴƎ Śԉi mӼt vԏi mԍt sԉ dӱng cӱnh 
tranh vԁ nhu cӴu s֒  dԚng, bao gԊm 1) cӱnh tranh gi֓ a 
viԄc s֒  dԚƴƎ Śӳt cho các tiԄn ích công và chính sách bán 
Śӳǳ Ǝƛł ŎłŎ ƭƾ Śӳǘ ŎƾƴƎ ŎƘƻ ŎłŎ ƴƘŁ ŚӴǳ ǘԜ ǘԜ ƴƘŃƴΣ ǾŁ нύ 
cӱnh tranh trong s֒  dԚƴƎ Śӳt gi֓ a các tiԄn ích công. 
  
HiԄn trӱng trong các khu nhà thuԍc sԑ h u֓ nhà ƴԜԏc 
 
Trong hai thӷp k֗  cuԉi cԛa thԀ k  ֗ǘǊԜԏc, nh֓ ƴƎ ƴƎԜԐi 
ǘƘǳş ŎŇƴ Ƙԍ ƴƘŁ ƴԜԏŎ Śń Ŏԉ gӸng mԑ rԍng diԄn tích nhà 
ԑ, lӳn chiԀm diԄn tích Śӳt công. Mԍt sԉ ŎŇƴ Ƙԍ thӳp tӴng 
Śń ŚԜԓŎ ƴƎԜԐi thuê xây lӱi và trԑ thành nhà t֔  xây. Các 
không gian còn lӱi cǷng bԆ chiԀƳ Śƻӱt cho các mԚŎ ŚƝŎƘ 
khác, hoӼŎ Śń ŚԜԓc xây xen bӹng nhà tӱm thԐi hoӼc nhà 
kiên cԉ. Nh֓ ng nԌ l Ŏ֔ ŚԂ tái phát triԂn nhà ԑ thuԍc sԑ 
h ǳ֓ ƴƘŁ ƴԜԏŎ ŎǷ ƴƘӹm tӱo ra qu֖  Śӳǘ ŎƘƻ ǾԜԐn hoa/sân 
ŎƘԎƛ cho tԏi nay vӶƴ ŎƘԜŀ ǘƘŁƴƘ ŎƾƴƎΦ 
 
HiԄn trӱng trong các khu nhà ԑ t  ֔xây 
 
Các khu nhà ԑ t  ֔xây bao phԛ diԄn tích rԍng nhӳt, có t֗  
trԇng dân sԉ cao nhӳǘΣ ǘƘԜԐng nӹm ԑ xa các trԚŎ ŚԜԐng 
lԏn và thiԀǳ Śӳǘ ŎƾƴƎ ŎƘƻ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ Řƻ Ŏƽ Ƴӷt 
Śԍ dân sԉ và mӷǘ Śԍ xây d֔ ng cao. Các khu nhà ԑ t  ֔xây 
khó có thԂ Śӱǘ ŚԜԓc mԚc tiêu tӱƻ Ǌŀ ŎłŎ ǾԜԐn hoa/sân 
ŎƘԎƛ ƳŁ ŎƘƝƴƘ ǎłŎƘ ƴƘŁ ƴԜԏc lӷp ŎƘƻ ŎƘǵƴƎΣ ǾƜ Śƛԁu này 
sӿ ŚƼƛ ƘԈi di dԐi rӳt nhiԁu. 
 
HiԄn trӱng trong các khu Śƾ thԆ mԏi 
 
¢ǊƻƴƎ ŎłŎ ƪƘǳ Śƾ ǘƘԆ mԏi, ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc 
quy hoӱch hoӼŎ ŚӴǳ ǘԜ ŚӴȅ ŚԛΦ /łŎ ƴƘŁ ŚӴǳ ǘԜ ǘƘԜԐng 
cԉ gӸƴƎ ǘŇƴƎ Ƴӷǘ Śԍ xây d֔ ng và diԄn tích sàn, hoӼc cho 
ǘƘǳş Śӳǘ ŚԂ Śӱǘ ŚԜԓc lԓi nhuӷn nhiԁǳ ƘԎƴΣ ǘƘŀȅ ǾƜ ŎǳƴƎ 
cӳp các tiԄn ích công cԍng. Nhiԁu doanh nghiԄp thuê tӴng 
trԄt mԑ rԍng khu v֔ c dԆch vԚ sang không gian công cԍng, 
cӲn trԑ viԄŎ Śƛ ƭӱi và các hoӱǘ Śԍng cԛŀ ƴƎԜԐi dân. Nhiԁu 
ƴƎԜԐi sԉƴƎ ǘǊƻƴƎ ƴƘŁ ŎƘǳƴƎ ŎԜ không có không gian 
cԍƴƎ ŚԊng ԑ bên trong tòa nhà. 
 
5.  Các câu chuyԄn 
 
Câu chuyԄn sԉ 1: Lӷp bӲƴ ŚԊ cԍƴƎ ŚԊng không gian 
công cԍng - ¢ǊԜԐng hԓp cԛŀ ǇƘԜԐng Hӱ 7ƜƴƘ là mԍt ví 
dԚ thành công vԁ mԍt cԍƴƎ ŚԊƴƎ ǘƘŀƳ Ǝƛŀ ȄłŎ ŚԆnh, lӷp 
bӲƴ ŚԊ khӲo sát không gian công cԍng, xây d֔ƴƎ Śԁ án 
cԍƴƎ ŚԊƴƎΣ ŚŁƳ ǇƘłƴ Ǿԏi chính quyԁƴ ǾŁ ŚӴǳ ǘԜ ƪƛƴƘ ǇƘƝ 
ŚԂ biԀn nh֓ ƴƎ ƪƘƾƴƎ Ǝƛŀƴ ƴŁȅ ǘƘŁƴƘ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ 
ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ 7Ԃ th c֔ hiԄƴ Śƛԁu này, nâng cao nhӷn thԝc 
ǾŁ ƴŇƴƎ ƭc֔ cho cԍƴƎ ŚԊng là cӴn thiԀt. 

 
Câu chuyԄn sԉ 2: Hԓp tác xã Nhà ԑ ThԚȅ 7ƛԂn vԁ quӲn lý 
ƴƘŁ ŎƘǳƴƎ ŎԜ giԏi thiԄu mԍt mô hình mԏi vԁ quӲn lý nhà 
ŎƘǳƴƎ ŎԜΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ ŎłŎ ŎԜ ŘŃƴ ǘƘŁƴƘ ƭӷp hԓp tác xã nhà ԑ 
cԛŀ ƳƜƴƘ ŚԂ t  ֔th c֔ hiԄn hӴu hԀt các dԆch vԚ nhà ԑ cho 
chính hԇ, trong khi thuê nhà thӴu làm các dԆch vԚ còn lӱi 
vԏi chӳǘ ƭԜԓng cao và chi phí hԓp lý, vԏi viԄc ra quyԀt 
ŚԆnh d֔ a trên các nghԆ quyԀt cԛa các thành viên. 
 
Câu chuyԄn sԉ 3: Mô hình hԓǇ ǘłŎ ƴƘŁ ƴԜԏc-ƴƎԜԐi dân-
doanh nghiԄp ς Tӱƻ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ǘӱƛ ǇƘԜԐƴƎ ¢ƘԜԓƴƎ 7ƜƴƘ 
trình bày mԍt quan hԄ Śԉi tác thành công gi֓a các tác 
nhân trên trong viԄc phát triԂn sân ŎƘԎƛΦ ¢ǊƻƴƎ Ƴƾ ƘƜƴƘ 
này, chính quyԁƴ Śń ŚƽƴƎ ƎƽǇ ƘԌ trԓ vԁ chԛ ǘǊԜԎƴƎ, k֖  
thuӷt và tài chính; nhà thӴu cԍƴƎ ŚԊƴƎ Śń thi công không 
vì lԓi nhuӷn, lӱi cung cӳp viԄc làm cho các thành viên cԛa 
cԍƴƎ ŚԊƴƎΤ ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ ƴƎԜԐi dân tham gia vào quá trình 
thiԀt kԀ và xây d֔ ƴƎΣ ŚƽƴƎ ƎƽǇ ǘŁƛ ŎƘƝƴƘΣ Ǿӷt liԄu, và duy 
ǘǊƜ ǎŃƴ ŎƘԎƛ Ƴԍt cách bԁn v֓ ng. 
 
Câu chuyԄn sԉ 4: Mô hình sáng tӱo trong xây d֔ ng sân 
ŎƘԎƛ - {Ńƴ ŎƘԎƛ ŘŁƴƘ ŎƘƻ ƴƎԜԐi nhӷǇ ŎԜ ƴƎƘŝƻ ǘӱi Bãi 
Gi֓ a Sông HԊng nói vԁ ŎłŎƘ ƭŁƳ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ǎłƴƎ ǘӱo và giá 
rӾ cho trӾ em ŚԜԓc ŎƘԎƛ Ƴƛԃn phí, s֒  dԚng các vӷt liԄu tái 
chԀ ǾŁ ƭŀƻ Śԍng tình nguyԄn, trong s֔  hԓp tác chӼt chӿ 
vԏi cԍƴƎ ŚԊng, và s֒  dԚng mԍt cách hiԄu quӲ mӱng xã 
hԍƛ ŚԂ Ƙǳȅ Śԍng, hԇc hԈi, phԉi hԓp và chia sӾ. 
 
Câu chuyԄn sԉ 5: Chính quyԁƴ Śƛ ŚӴu trong viԄc tӱo ra 
sâƴ ŎƘԎƛ - Ví dԚ vԁ thành phԉ Hԍi An cho mԍt ví dԚ vԁ s֔  
cam kԀt cԛa chính quyԁn thành phԉ vԁ cung cӳǇ ǎŃƴ ŎƘԎƛ 
cho mԌƛ ǇƘԜԐng, thông qua các nghԆ quyԀt và kԀ hoӱch 
ƘŁƴƘ Śԍng, ŎǷƴƎ ƴƘԜ Ǿԁ quá trình hԇc hԈi cԛa hԇ trong 
ƪƘƛ ǘƘǵŎ Śӵy s֔  tham gia cԛa cԍƴƎ ŚԊng. 
 
6.  KԀt luӷn và kiԀn nghԆ 
 
Chính quyԁn trung ԜԎƴƎ 
 
/ƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ bŃƴƎ ŎӳǇ 7ƾ ǘƘԆ QuԉŎ Ǝƛŀ Śń ŚԜԓc phê 
duyԄt cӴƴ ŚԜԓc xem xét lӱi nhӹm ŚӲm bӲƻ Ŏƽ Śԛ ǾԜԐn 
Ƙƻŀ ǾŁ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ŎƘƻ ŎłŎ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ 
 
Luӷǘ 7ƾ ǘƘԆ Quy hoӱch, Luӷt Nhà ԑ, Luӷǘ 7ӳǘ Śŀƛ, Luӷt Thԛ 
Śƾ cӴƴ Śԁ cӷp ǘƘƝŎƘ ŚłƴƎ ƘԎƴ Ǿԁ hӱ tӴng xã hԍi, bao gԊm 
ŎłŎ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ; vԁ quy hoӱch nâng 
cӳǇ Śƾ ǘƘԆ vԏi các quy chuӵn/tiêu chuӵn quy hoӱch linh 
hoӱǘ ƘԎƴΤ ǾŁ vԁ mԍǘ ŎԎ ŎƘԀ tham gia cԛŀ ƴƎԜԐi dân tԉt 
ƘԎƴΦ bƎƻŁƛ ǊŀΣ ǉǳȅ ƘƻӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ và quy hoӱch s֒  dԚng 
Śӳǘ ǘǊƻƴƎ ŎłŎ Śƾ ǘƘԆ cӴƴ ŚԜԓc sáp nhӷp lӱi vԏƛ ƴƘŀǳ ŚԂ 
trԑ thành trách nhiԄm cԛa Bԍ Xây d n֔g, nhӹm tránh s֔  
chԊng chéo trách nhiԄm gi֓ a Bԍ này và Bԍ TN & MT. 
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Các quy chuӵn/tiêu chuӵn thiԀt kԀ quy hoӱch phӲƛ ŚԜԓc 
tӱƻ Ǌŀ мύ ŎƘƻ ǎŃƴ ŎƘԎƛΣ Ŏƽ ǉǳȅ ŚԆnh diԄn tích tԉi thiԂu và 
danh sách các tiԄn ích tԉi thiԂu; và 2) cho công tác nâng 
cӳǇ Śƾ ǘƘԆΣ ŚӼc biԄǘ ƭŁ Śԉi vԏi khu v֔ c nԍƛ Śƾ Ŏԛa Hà Nԍi. 
 
Các thuӷt ng֓  vԁ cây xanh s֒ dԚng công cԍƴƎ ƴşƴ ŚԜԓc 
thԉng nhӳǘ Ƙƽŀ ŚԂ ŚӲm bӲo các thông tin thu thӷǇ ŚԜԓc 
là ŚԊng bԍ. Bên cӱƴƘ ŚƽΣ ŎӴn có thông sԉ k  ֖thuӷt nhӹm 
tách khái niԄƳ ǎŃƴ ŎƘԎƛ Ǌŀ ƪƘԈi khái niԄm công 
ǾƛşƴκǾԜԐƴ ƘƻŀΣ ŎŃȅ ȄŀƴƘ ŚԜԐng phԉ, sân thԂ ǘƘŀƻ ǾΦǾΦ ŚԂ 
s֒  dԚng trong các bӲƴ ŚԊ ŚԆa chính cho mԚŎ ŚƝŎƘ ƪƛԂm 
kê, thԉng kê s֒  dԚƴƎ Śӳt công. 
 
Chính quyԁn Thành phԉ Hà Nԍi 
 
Mԍǘ /ƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ bŃƴƎ ŎӳǇ 7ƾ ǘƘԆ cho Hà Nԍi cӴƴ ŚԜԓc 
xây d֔ ƴƎΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ ƳӱƴƎ ƭԜԏƛ ŎłŎ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ 
ŘŃƴ ŎԜ ƭŁ Ƴԍt phӴn không thԂ tách rԐi. Quy hoӱch Cây 
xanh Hà Nԍi cӴƴ ŚԜԓc bԋ sung nԍƛ ŘǳƴƎ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀn 
ǾԜԐƴ ƘƻŀΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ԑ cӳp ŚԎƴ ǾԆ ԑ. 
 
7Ԃ tránh chԊng chéo, chԝŎ ƴŇƴƎ ƭӷp quy hoӱch s֒  dԚng 
Śӳt cԛa Sԑ TN & MT và chԝŎ ƴŇƴƎ ƭӷp quy hoӱch cây xanh 
cԛa Sԑ Xây d֔ ng nên ŚԜԓc chuyԂn thành trách nhiԄm chԅ 
cԛa Sԑ QH KTΦ bƎƻŁƛ ǊŀΣ ŎԎ ŎƘԀ quӲƴ ƭȇ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ Śƾ ǘƘԆ 
cӴƴ ŚԜԓc cӲi thiԄn, ǘǊƻƴƎ Śó có vai trò cԛa chính quyԁn 
ǇƘԜԐng và phӲi có s֔  Śƛԁu phԉi và báo cáo tԉǘ ƘԎƴ Ǝƛa֓ 
ŎłŎ ŎԎ ǉǳŀƴ. 7ԉi vԏƛ ŎłŎ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ 
hiԄn h֓ u, cӴn có các cuԍc thӲo luӷn gi֓ a chính quyԁn 
ǇƘԜԐng và cԍƴƎ ŚԊng vԁ viԄc làm thԀ ƴŁƻ ŚԂ chúng có 
thԂ ŚԜԓc quӲn lý tԉǘ ƘԎƴΦ /łƴ ōԍ ǇƘԜԐng phԚ trách các 
vӳƴ Śԁ xã hԍƛ ǾŁ ǾŇƴ Ƙƻł ŎǷƴƎ ŎӴn tԋ chԝc các hoӱǘ Śԍng 
ŎƘԎƛ ŎƘƻ ǘǊӾ em. 
 
Công tác quy hoӱch và quӲn lý s֒  dԚƴƎ Śӳt cӴƴ ŚԜԓc cӲi 
thiԄƴ ŚԂ ŚӲm bӲƻ Ŏƽ Śӳǘ ŘŁƴƘ ŎƘƻ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ 
ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ CӴn kiԂƳ ƪş ŎłŎ ǾԜԐn hoŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƘƛԄn có. 
ViԄc kiԂƳ ƪş Śӳt công nên có s֔  tham gia cԛŀ ƴƎԜԐi dân 
và kԀt quӲ phӲi ŚԜԓŎ ŎƾƴƎ ƪƘŀƛ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân góp ý.  
 
Chính sách hiԄn hành vԁ Śӳǳ Ǝƛł Śӳt công trong khu v֔c 
nԍƛ Śƾ ƴşƴ ŚԜԓc d֑ ng lӱƛ ŎƘƻ ŚԀn khi thành phԉ Śń Ǝƛŀƻ 
Śӳǘ Śԛ Śӳt công cho các tiԄn ích xã hԍi ԑ tӳt cӲ các cӳp 
ǇƘԜԐng, quӷn và thành phԉ. Các nhu cӴu s֒  dԚƴƎ Śӳt 
ŎƾƴƎ ƪƘłŎ ƴƘŀǳ ƴşƴ ŚԜԓc xem xét trong s֔ Śƛԁu phԉi tԉt.  
 
Mԍt hԄ thԉng quӲn lý thông tin dùng chung cho nhu cӴu 
quy hoӱch và quӲƴ ƭȇ Śƾ ǘƘԆ cӴƴ ŚԜԓc thành lӷp ԑ cӳp 
thành phԉ ŚԂ chԝa các d֓  liԄǳ ǾŁ ǘƘƾƴƎ ǘƛƴ Śŀ ƴƎŁƴƘ 
ǘǊƻƴƎ Śƽ Ŏƽ ŎӲ vԁ ŎƾƴƎ ǾƛşƴΣ ǾԜԐƴ Ƙƻŀ ǾŁ ǎŃƴ ŎƘԎƛΦ ¢ƘƾƴƎ 

tin có thԂ ŚԜԓc cӳp hoӼŎ ōłƴ ŎƘƻ ŎłŎ ōşƴ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ƴƘԜ 
mԍt dԆch vԚ công. 
 
TǊԜԏc mӸt, cӴn dành bӳt kȆ khoӲƴƎ Śӳt công còn lӱi nào 
trong các khu ԑ ŚԂ tӱo ra nhiԁǳ ƘԎƴ ǾԜԐn hoa và sân 
ŎƘԎƛ, không quan trԇng viԄc chúng có thԂ là tӱm thԐi hay 
cԉ ŚԆnh. Các nguԊn l֔ c khác nhau cӴƴ ŚԜԓŎ Ƙǳȅ ŚԍƴƎ ŚԂ 
xây d֔ ng/cӲi thiԄƴ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ /łŎ 
ǇƘԜԎƴƎ ǘƛԄƴ ŎƘԎƛ Ŏƽ ǘƘԂ ŚԜԓc tӱo ra vԏi chi phí thӳp, 
bӹng cách tӷn dԚng nh֓ ng vӷt liԄǳ Śń ǉǳŀ ǎ ֒dԚng, lao 
Śԍng tình nguyԄn và s֔  sáng tӱo cԛa kiԀn ǘǊǵŎ ǎԜκƴƎƘԄ ǎƟ 
và cԛa cԍƴƎ ŚԊng. 
 
Các bên liên quan khác 
 
MӼt trӷn Tԋ quԉc và các tԋ chԝc thành viên cӴn làm viԄc 
nhiԁǳ ƘԎƴ Ǿԏi cԍƴƎ ŚԊƴƎ ŚԂ hiԂu vԁ nhu cӴu cԛa hԇ và 
dӶn dӸt hԇ Śԉi thoӱi vԏi chính quyԁn nhӹm gi֓  ƎƜƴ Śӳt 
công cho các không gian công cԍƴƎ ǾŁ Ƙǳȅ Śԍng các 
nguԊn l֔ Ŏ ŚԂ xây d֔ ng/cӲi thiԄƴκ Řǳȅ ǘǊƜ ǾԜԐn hoa/sân 
ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ 
 
Các chuyên gia và các hԍi nghԁ nghiԄp cӴn cӲi thiԄn công 
ǘłŎ Śƛԁu phԉi nhӹƳ ŚƽƴƎ ƎƽǇ ƘƛԄu quӲ ƘԎƴ ŎƘƻ ŎƘƝƴƘ 
ǎłŎƘΦ /łŎ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ ŚŁƻ ǘӱƻ ƴşƴ Śԁ cӷǇ ŚԀn quy 
hoӱŎƘ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ǘǊƻƴƎ ŚԎƴ ǾԆ ԑ, và dӱy cho các 
nhà quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ và kiԀn ǘǊǵŎ ǎԜ ǘԜԎƴƎ ƭŀƛ ƘԜԏng tԏi 
nƎԜԐi s֒  dԚng nhiԁǳ ƘԎƴ .  
 
Các tԋ chԝc phi chính phԛ có thԂ 1) th c֔ hiԄn các chiԀn 
dԆch vӷƴ Śԍng nhӹƳ ǘƘǵŎ Śӵy các giá trԆ cԛŀ ǾԜԐn 
ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ǾŁ ŎǳƴƎ Ŏӳp các kinh nghiԄm tԉt 
có thԂ áp dԚng; 2) tiԀn hành mԍt nghiên cԝǳ ǎŃǳ ƘԎƴ Ǿԁ 
ŎłŎ ǾԜԐn hoa/ǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ǘǊƻƴƎ ŎłŎ ƪƘǳ ƴƘŁ ԑ 
ŎǷ ǘƘǳԍc sԑ h ǳ֓ ƴƘŁ ƴԜԏc, và 3) tiԀn hành mԍt d  ֔án thí 
ŚƛԂm kiԂƳ ƪş Śӳt công ԑ cӳǇ ǇƘԜԐng có s֔  tham gia cԛa 
ƴƎԜԐi dân, nhӹm cung cӳp mԍt mô hình mԏi vԁ quӲn lý 
Śӳt minh bӱch. 
 
/łŎ ǇƘԜԎƴƎ ǘƛԄn truyԁƴ ǘƘƾƴƎ Śӱi chúng cӴn giúp nâng 
cao nhӷn thԝc vԁ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΣ ǾŁ Ŏƽ 
các dӶn chԝng chӸc chӸƴ ƪƘƛ ŚԆƴƘ ƘԜԏƴƎ ŘԜ ƭǳӷn gây Ӳnh 
ƘԜԑƴƎ ŚԀƴ ŎłŎ ŎƘƝƴƘ ǎłŎƘ ǘǊƻƴƎ ǘԜԎƴƎ ƭŀƛΦ 
 
Khu v֔Ŏ ǘԜ ƴƘŃƴ Ŏƽ ǘƘԂ cung cӳp nguyên vӷt liԄǳ Śń ǎ ֒

dԚƴƎ ŚԂ ƭŁƳ ǎŃƴ ŎƘԎƛΣ ǾŁ ŎǷƴƎ Ŏƽ ǘƘԂ tr c֔ tiԀǇ ŚӴǳ ǘԜ ŎƘƻ 

không gian công cԍƴƎ ǾŁ ƘԜԑng lԓi gián tiԀp t  ֑viԄŎ ŚƽΦ 

Hԇ cӴƴ ŚԜԓc nâng cao nhӷn thԝŎ ǾŁ ŚԜԓc thông tin tԉt 

ƘԎƴ Ǿԁ vӳƴ Śԁ này. 
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1. 'É҄É ÔÈÉѹÕ 

1.1. #҃ Ó҆ 

 
ViԄǘ bŀƳ ŚŀƴƎ ǘǊӲƛ ǉǳŀ ǉǳł ǘǊƜƴƘ Śƾ ǘƘԆ hóa nhanh nhӳt trong khu v֔ŎΦ bԜԏc ta d֔  kiԀn sӿ có t֗  lԄ Śƾ ǘƘԆ 
Ƙƽŀ пр҈ ǾŁƻ ƴŇƳ нлнл ǎƻ Ǿԏƛ ол҈ ǾŁƻ ƴŇƳ нллфΦ ±ԏi t  ֗lԄ ǘŇƴƎ, ǘǊԜԑng dân sԉ Śƾ ǘƘԆ trung bình hàng 
ƴŇƳ оΣр҈ ǘ ֑ƴŇƳ нлллΣ ±ƛԄt Nam sӿ chԝng kiԀn mԌƛ ƴŇƳ ƪƘƻӲng mԍt triԄǳ ƴƎԜԐƛ ŚԜԓc bԋ sung vào dân 
sԉ Śƾ ǘhԆ1. 
 
Do Śƾ ǘƘԆ hóa mang lӱi nh֓ ƴƎ ŎԎ Ƙԍi tԉǘ ŚԂ phát triԂn kinh tԀ cho Śӳǘ ƴԜԏc, trong khi các thành phԉ 
ngày càng mԑ rԍng, viԄc ŚӲm bӲo chúng sӿ phát triԂn bԁn v֓ ng là rӳt quan trԇng. Trong sԉ nh n֓g thách 
thԝc lԏn nhӳt, có viԄc phát triԂƴ ŚӴȅ Śԛ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng k֖  thuӷt và xã hԍi nhӹm phԚc vԚ cho phát triԂn 
kinh tԀ và cung cӳǇ Śƛԁu kiԄn sԉng tԉǘ ŎƘƻ ƴƎԜԐƛ ŘŃƴ Śƾ ǘƘԆ. 
 
Thành phԉ Hà Nԍƛ Śń ŚԜԓc mԑ rԍng lãnh thԋ ŚԂ trԑ thành rԍƴƎ ƘԎƴ khoӲng ba lӴn so vԏƛ ǘǊԜԏŎ ƴŇƳ 
20082. MӼc dù ŚŃȅ ƭŁ ŎԎ Ƙԍi "vàng" ŚԂ thành phԉ có thêm qu  ֖Śӳt cho phát triԂn, chính quyԁn sӿ phӲi 
nԌ l c֔ trong viԄc s֒  dԚƴƎ Śӳt mԍt cách có hiԄu quӲ. S֒  dԚƴƎ Śӳt thԀ ƴŁƻ ŚԂ cӲi thiԄn chӳǘ ƭԜԓng cuԍc 
sԉƴƎ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân sԉng trong khu v֔c nԍi Śƾ lԆch s֒  (trӲi dài t֑  bԐ nam sông HԊƴƎ ŚԀƴ ŚԜԐng Vành 
Śŀƛ ǎԉ 2 cԛa thành phԉ)3 là nhiԄm vԚ Ǿƾ ŎǴƴƎ ƪƘƽ ƪƘŇƴΣ do khu v֔ c này có mӷǘ Śԍ dân sԉ và mӷǘ Śԍ xây 
d n֔g caoΣ ŎǷƴƎ ƴƘԜ có s֔  cӴn thiԀt phӲi bӲo tԊn các di tích lԆch s֒ Σ ǾŇƴ Ƙƽŀ ǾŁ ŎƘƝƴƘ ǘǊԆ. 
 
±ԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ŚƽƴƎ Ǿŀƛ ǘǊƼ ǉǳŀƴ ǘǊԇng trong s֔  phát triԂn sԝc khԈe thԂ chӳt và sԝc 
khԈe tinh thӴn cԛŀ ƴƎԜԐi dân. 7ƽ là mԍǘ Ƴƾƛ ǘǊԜԐng vӷt thԂΣ ƴԎƛ Ƴԇƛ ƴƎԜԐi có thԂ ǘƘԜ ƎƛńƴΣ Ǿǳƛ ŎƘԎƛΣ tӷn 
ƘԜԑng cây xanh và không khí trong lành, Śƛԁu này giúp trӾ em phát triԂn ŎԜԐng tránƎ ǾŁ ƎƛǵǇ ƴƎԜԐi lԏn 
duy trì sԝc khԈe và s֔  ƘԜƴƎ ǇƘӳn. ±ԜԐn hoaκǎŃƴ ŎƘԎƛ ŎǷƴƎ ƭŁ Ƴԍt không gian xã hԍi, ƴԎƛ Ƴԇƛ ƴƎԜԐi gӼp 
gԒ ŚԂ Ǝƛŀƻ ƭԜǳΣ chia sӾ và tԋ chԝc các hoӱǘ Śԍng tӷp thԂ. ±ԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ có thԂ ƭŁ ŚƛԂm kԀt nԉi 
nh n֓g ƴƎԜԐi có các ǉǳŀƴ ŚƛԂm và thuԍc các tӴng lԏp xã hԍi khác nhau nhӹm ǘŇƴƎ ŎԜԐng s֔  gӸn kԀt xã 
hԍi và ŎԎ Ƙԍi hԓp tác, hԌ trԓ lӶn nhau4. Nh֓ ƴƎ ǾԜԐn hoaκǎŃƴ ŎƘԎƛ có diԄn tích nhԈ ǘǊƻƴƎ ŎłŎ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΣ 
do nӹm ԑ khoӲng cách ngӸn có thԂ Śƛ ōԍ tԏƛ Śƽ ǘ ֑mԇi ngôi nhà, có lԓi thԀ trong viԄc thu hút mԇƛ ƴƎԜԐi 
ŚԀn vԏi chúng mԍǘ ŎłŎƘ ǘƘԜԐƴƎ Ȅǳȅşƴ ƘԎƴ ǎƻ Ǿԏi các công viên lԏƴ ƘԎƴ ƴƘԜƴƎ ԑ cách Ȅŀ ƘԎƴΦ Chúng 
ŚӼc biԄt quan trԇƴƎ Śԉi vԏi trӾ em ǾŁ ƴƎԜԐi già, là nh֓ƴƎ Śԉƛ ǘԜԓng có nhu cӴu và có thԐi gian s֒  dԚng 
không gian công cԍng nhiԁu nhӳǘΣ ƴƘԜƴƎ ƭӱi gӼǇ ƪƘƽ ƪƘŇƴ khi phӲƛ Śƛ Ȅŀ ƴԎƛ Ƙԇ ԑ mà không có s֔ hԌ trԓ 
và giám sát cԛa nh֓ ƴƎ ƴƎԜԐi khác. ±ԜԐn hoaκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ, cùng vԏi các hoӱǘ Śԍng cԚ thԂ cԛa 
ƴƎԜԐi dân, có thԂ trԑ ǘƘŁƴƘ ƴԎƛ rӳǘ ŚԌi ǘƘŃƴ ǘƘԜԎƴƎ Śԉi vԏi nh֓ ƴƎ ƴƎԜԐi sԉng xung quanh nóΣ ŎǷƴƎ ƴƘԜ 
có thԂ tӱo ra mԍt bӲn sӸc riêng cho mԌƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ. 
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Vui cƘԎƛ ŎƘƻ ǇƘŞǇ ǘǊӾ em phát huy sԝc sáng tӱo trong khi phát triԂƴ ǘǊƝ ǘԜԑƴƎ ǘԜԓng, s֔  khéo léo, sԝc 
mӱnh vԁ thԂ chӳt, nhӷn thԝc và tình cӲm. ±ǳƛ ŎƘԎƛ Ǌӳt quan trԇng cho s֔  phát triԂn mԍt não bԍ khԈe 
mӱnh. Thông qua các ǘǊƼ ŎƘԎƛ, trӾ em gӸn bó ǾŁ ǘԜԎƴƎ ǘłŎ vԏi nhau trong thԀ giԏi xung quanh chúng t  ֑
khi còn nhԈΦ /ƘԎƛ ŎƘƻ ǇƘŞǇ ǘǊӾ em tӱo ra và khám phá mԍt thԀ giԏi mà chúng có thԂ làm chԛ, có thԂ 
chinh phԚc nԌi sԓ hãi cԛa bӲn thân trong khi ŚƽƴƎ Ǿŀƛ ƴƎԜԐi lԏƴΣ Śƾƛ ƪƘƛ còn kԀt hԓp vԏi nh ƴ֓Ǝ Śԝa trӾ 
khác hoӼc vԏi nh֓ ng ƴƎԜԐi lԏƴ ŚԀƴ Śƽ ǘǊƾƴƎ ƴƻƳ Ŏƻƴ ŜƳ ƳƜƴƘ. Khi làm chԛ thԀ giԏi cԛa minh, vui ŎƘԎƛ 
giúp trӾ em phát triԂn nhiԁu ƴŇƴƎ ƭc֔, làm ǘŇƴƎ ǎ ֔t  ֔tin và ǘƝƴƘ ƪƛşƴ ŚԆnh mà chúng sӿ cӴn tԏi khi phӲi 
Śԉi mӼt vԏi nh֓ ng thách thԝŎ ǘǊƻƴƎ ǘԜԎƴƎ ƭŀƛΦ /łŎ ƭԓi ích khác có ŚԜԓc t֑  vui ŎƘԎƛ ōŀƻ ƎԊm viԄc nó tӱo 
Śƛԁu kiԄn cho trӾ em hԇc cách làm viԄc theo nhóm, chia sӾΣ ŚŁƳ ǇƘłƴ ǾŁ ƎƛӲi quyԀǘ ȄǳƴƎ Śԍt, ŎǷƴƎ ƴƘԜ 
hԇc các k֖ ƴŇƴƎ ǘ ֔vӷƴ Śԍng. Khi viԄŎ Ǿǳƛ ŎƘԎƛ ŚԜԓc giao cho trӾ em ŚԆƴƘ ƘԜԏng, ŎƘǵƴƎ ŚԜԓc th c֔ hành 
các k֖  ƴŇƴƎ Ǌŀ ǉǳȅԀǘ ŚԆnh, di chuyԂn trong thԀ giԏi riêng cԛa chúng, khám phá các ƭƟƴƘ Ǿc֔ riêng mà 
chúng quan tâm, ŚԂ sau này sӿ cam kԀt ŚӴȅ Śԛ vԏi niԁƳ ŚŀƳ Ƴş ƳŁ ŎƘǵƴƎ muԉƴ ǘƘŜƻ Śǳԋi. 

ViԄn TrӾ em Hoa KȆ (AAP)5 
 
Rӳt nhiԁu không gian công cԍng tӱi Hà Nԍi, bao gԊm cӲ các ǾԜԐn hoaκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΣ Śń bԆ thu hӽp 
lӱi hoӼc biԀn mӳtΣ ƴƘԜԐng chԌ cho nhà ԑ và các công trình xây d֔ ng, do s֔  lԈng lӾo vԁ quӲƴ ƭȇ Śƾ ǘƘԆ khi 
ǉǳł ǘǊƜƴƘ Śƾ ǘƘԆ hóa xӲy ra nhanh chóng. GӴƴ ŚŃȅΣ ƴƘӷn thԝc vԁ giá trԆ cԛa không gian công cԍng cԛa các 
bên liên quan Śń ǘŇƴƎ ƭşƴΦ /ƘƝƴƘ ǉǳȅԁn thành phԉ Hà Nԍƛ ŎǷƴƎ Śń ŎƘԛ ŚԍƴƎ ƘԎƴ trong viԄŎ ŚԜŀ Ǌŀ ŎłŎ 
chính sách phát triԂn cây xanh công cԍng. Tuy nhiên, ǾԜԐn hoaκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ŎƘԜŀ ŚԜԓc chú 
trԇƴƎ ŚӴȅ Śԛ. Nguyên nhân dӶƴ ŚԀn vӳƴ Śԁ này có bao gԊm viԄc các nhà quy hoӱch Śƾ ǘƘԆ ƪƘƾƴƎ Ŏƽ Śԛ 
thông tin vԁ hiԄn trӱng cԛa các không gian này, và ŎƘԜŀ nhӷn thԝc ŚӴȅ Śԛ vԁ s֔  cӴn thiԀt phӲi có nhiԁu 
ƘԎƴ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ và chúng phӲƛ ŚԜԓc quӲn lý tԉǘ ƘԎƴΦ 
 
Không có nhiԁu nghiên cԝǳ ŚԜԓc th֔ c hiԄƴ ŚԂ có thԂ giúp nâng cao nhӷn thԝc cԛa mԇi ƴƎԜԐi vԁ chԛ Śԁ 
này, và ŎǷƴƎ không có nhiԁu tԋ chԝc có các hoӱǘ Śԍng liên quan tԏi không gian công cԍng nói chung và 
tԏƛ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ nói riêng6. Có mԍt sԉ ít các nghiên cԝǳ ŚԜԓc th֔ c hiԄn vԁ không gian 
công cԍng; trong Śó, chԅ có vài nghiên cԝu ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀƴ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ԑ Thành phԉ Hà 
Nԍi ŚԜԓc th֔ c hiԄn vào thӷp k֗  ŚӴu tiên cԛa ThԀ k  ֗217. KԂ t  ֑ŚƽΣ ǘƜƴƘ ƘƜƴƘ th c֔ tӱƛ ǾŁ ŎƘƝƴƘ ǎłŎƘ Śń 
ǘƘŀȅ Śԋi rӳt nhiԁu và cӴƴ ŚԜԓc nghiên cԝu cӷp nhӷt. 
 
Nghiên cԝu này ŚԜԓc HealthBridge, mԍt tԋ chԝc phi chính phԛ cԛa CanadaΣ Śԁ xuӳt, và ŚԜԓc Qu֖  châu Á 
tài trԓ. Hai tԋ chԝc này có mԉi quan tâm chung trong viԄc hԌ trԓ các quԉc gia Śԉi tác trong quӲƴ ƭȇ Śƾ 
thԆΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ ōŀƻ ƎԊm viԄc phát triԂn các thành phԉ sԉng tԉǘΣ ƴԎƛ Ƴԇi ƴƎԜԐi ŚԜԓc ŚԜԓc tӱƻ Śƛԁu kiԄƴ ŚԂ 
Śƛ ōԍ ŚԀƴ ǘǊԜԐng và ŚԀƴ ƴԎƛ ƭŁƳ ǾƛԄc, có quyԁn tiԀp cӷn tԏi các công viên, các không gian công cԍng và 
tӷƴ ƘԜԑng cuԍc sԉng cԍƴƎ ŚԊng, ǘǊƻƴƎ Śƽ bao gԊm cӲ nh ƴ֓Ǝ ƴƎԜԐi dԃ bԆ tԋƴ ǘƘԜԎƴƎ ƴƘӳtΣ ƴƘԜ ǇƘԚ n ,֓ 
trӾ ŜƳ ǾŁ ƴƎԜԐi nghèo. 

1.2. -҉Ã ÔÉðÕ 

 
Nghiên cԝu này nhӹm phân tích hiԄn trӱƴƎ ŎłŎ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΣ ŎƘԅ ra nguyên nhân làm 
cho chúng bԆ mӳǘ Śƛ ƘƻӼc xuԉng cӳǇΣ ǾŁ ŚԜŀ Ǌŀ mԍt chiԀƴ ƭԜԓc th֔ c tԀ nhӹm làm ǘŇƴƎ ǎԉ ƭԜԓng và chӳt 
ƭԜԓng cԛa ŎłŎ ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƴŁȅ. 
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 Trích t  ֑bài báo ά¢ǊӾ em thiԀu không gian chԎi ԑ Thԛ Śƾέ Ŏԛa HԊng Thúy. Báo Viet Nam News. 07/09/2014 
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 Xem minh hԇŀ ŎƘƻ Śƛԁu này ԑ /ƘԜԎƴƎ о ς Phân tích các bên liên quan 
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 1) Không gian cԍƴƎ ŚԊng trong khu v֔c nhà ԑ thu nhӷp thӳp ς ¢ǊԜԐng hԓp nghiên cԝu cԛa Hà Nԍi, ViԄt Nam. Nguyԃn ThԆ 

Hiԁn, Nghiêm ThԆ Thu֗  nŇƳ нллс Σ ǾŁ 2) mԍt cuԍc khӲƻ ǎłǘ ǘǊşƴ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ǘӱi Hà Nԍi do ӧy ban Dân sԉΣ Dƛŀ ŚƜƴƘ ǾŁ ¢ǊӾ em 
ǾŁƻ ƴŇƳ нллсΦ 



 

3 
 

 
Các mԚc tiêu cԚ thԂ cԛa nghiên cԝu là: 
1. Tìm hiԂu cách thԝc và lý do tӱi sao các ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ԑ Hà Nԍi Śń ǾŁ ŚŀƴƎ ōԆ mӳt Śƛ 

hoӼc bԆ xuԉng cӳp; Śƛԁǳ ƎƜ Śń ǘƘǵŎ Śӵy và nh֓ƴƎ ƪƘƽ ƪƘŇƴ ƎƜ Śń ŘӶƴ ŚԀn viԄc mӳǘ Śƛ ƴƘn֓g không 
gian này; 

2. Tìm hiԂu vԁ các tԋ chԝc và các tác nhân có thԂ hԌ trԓ tӱo lӷp, bӲo vԄ và duy trì ŎłŎ ǾԜԐn hoa/sân 
ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ԑ các cӳǇ ŚԆŀ ǇƘԜԎƴƎ ǾŁ cӳp thành phԉ Hà Nԍi; và 

3. 7ԁ xuӳt mԍt sԉ biԄn pháp hԌ trԓ nhӹm làm ǘŇƴƎ ǎԉ ƭԜԓng và cӲi thiԄn chӳǘ ƭԜԓng các ǾԜԐn hoa/sân 
ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ԑ Hà Nԍi. 

1.3. #ÜÃÈ ÔÉѵÐ ÃѬÎ ÖÛ ÐÈҋ҃ÎÇ ÐÈÜÐ ÌÕѬÎ 

 
Thuӷt ng֓  "không gian công cԍƴƎϦ ŚӴu tiên xuӳt hiԄn chính thԝc trong NghԆ ŚԆnh sԉ 42/20098 cԛa Chính 
phԛ vԁ phân loӱƛ Śƾ ǘƘԆΦ bƽ ŚԜԓŎ ŚԆƴƘ ƴƎƘƟŀ lӴƴ ŚӴu tiên tӱƛ ¢ƘƾƴƎ ǘԜ ǎԉ 19/2010 / TT-BXD9 cԛa Bԍ Xây 
d ƴ֔Ǝ ƘԜԏng dӶn viԄc xây d֔ ng quy chԀ quӲn lý quy hoӱch và kiԀn ǘǊǵŎ Śƾ ǘƘԆ, là các "công viên và ǾԜԐn 
ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ". Trong các tài liԄu khác cԛa chính phԛ, có nh֓ƴƎ ŚԆƴƘ ƴƎƘƟŀ ƪƘłŎ ŎƘƻ ŎłŎ ƪƘƾƴƎ Ǝƛŀƴ ƪƘłŎ 
ƴƘŀǳ ƴƘԜ ŎŃȅ ȄŀƴƘ ǎ ֒dԚng công cԍng, ǾԜԐƴ ƘƻŀΣ ǾԜԐƴ Śƛ ōԍ, khu bԐ ǎƾƴƎΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛΣ ǾŁ ŎłŎ ǉǳӲng 
ǘǊԜԐng công cԍng. 
 
±ԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ trong nghiên cԝǳ ƴŁȅ ŚԜԓc hiԂu là nh n֓g không gian công cԍng ngoài 
trԐƛ ŚŀƴƎ hoӼc có khӲ ƴŇƴƎ ŚԜԓc s֒  dԚng ŚԂ cho nh֓ ƴƎ ƴƎԜԐi sԉng gӴƴ Śƽ ŚԀn ǘƘԜ ƎƛńƴΣ tӷp thԂ dԚc, 
vui ŎƘԎƛΣ ǘԜԎƴƎ ǘłŎ vԏi nhau v.v. VԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ có thԂ là ǾԜԐƴ ƘƻŀΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛΣ ŚԜԐng Śƛ 
quanh hԊ, không gian mԑ gi֓ a các công trình xây d֔ ƴƎΣ ŎłŎ Śƻӱn rԍng ra cԛa ŚԜԐng, ngõ trong cԍng 
ŚԊng, hoӼc bӳt kȆ mӲnh Śӳt công nŁƻ ŎƘԜŀ ŚԜԓc s֒  dԚng. Nghiên cԝu này xem xét các khu ŘŃƴ ŎԜ ƴӹm 
trong chín quӷn cԛa Hà Nԍƛ ŚԜԓc coi là nԍƛ Śƾ ǘǊԜԏc khi thành phԉ ŚԜԓc mԑ rԍng lãnh thԋ vào ƴŇƳ 
200810. 
 
Các câu hԈi nghiên cԝu bao gԊm: 
- Các ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ Śń ŚԜԓŎ ƘƜƴƘ ǘƘŁƴƘΣ ǘƘŀȅ Śԋi theo thԐi gian, ŎǷƴƎ ƴƘԜ hiԄƴ ŚŀƴƎ 
ŚԜԓc s֒  dԚng và duy trì ƴƘԜ ǘƘԀ nào, và tӱi sao? 

- Ai là các bên liên quan, hԇ quan tâm và có mԝŎ Śԍ ӲƴƘ ƘԜԑng ƴƘԜ ǘƘԀ nào trong viԄc bӲo vԄ và 
quӲn lý các ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ? 

- /Ԏ Ŏӳu quӲƴ ƭȇ ƴƘŁ ƴԜԏc, các chính sách và khuôn khԋ ǇƘłǇ ƭȇ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀn ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ 
ŘŃƴ ŎԜ Ǿӷƴ ƘŁƴƘ ƴƘԜ ǘƘԀ nào? 

- Các kinh nghiԄm tԉǘ ƴŁƻ Śń ŚԜԓc th֔ c hiԄn trong viԄc kiԀn tӱo, bӲo vԄ và duy trì ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ 
ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ Ŏƽ ǎ ֔tham gia cԛa cԍƴƎ ŚԊng ԑ ViԄt Nam nói chung, và ԑ Hà Nԍi nói riêng? và 

- Các khuyԀn nghԆ chính sách nào có thԂ kiԀn nghԆ cho Chính phԛ và chính quyԁn thành phԉ Hà Nԍi 
trong viԄc bӲo vԄ và quӲn lý ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ và thu hút s֔  tham gia cԛa các thành 
viên cԍƴƎ ŚԊng? 

 
Nghiên cԝu này s֒  dԚƴƎ ǇƘԜԎƴƎ ǇƘłǇ ŚԆnh tính, có s֒  dԚng thông tin cӲ thԝ cӳǇ ǾŁ ǎԎ Ŏӳp. Các tài liԄu 
ǎŀǳ ŚŃȅ Śń ŚԜԓc nghiên cԝu: 

                                                           
8
NghԆ ŚԆƴƘ Chính phԛ sԉ пнκнллфκb7-CP vԁ phân loӱƛ Śƾ thԆ. 
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 ¢ǊƻƴƎ ¢ƘƾƴƎ ǘԜ Ŏԛa Bԍ Xây d֔ ng sԉ 19/2010/TT-BXD, lӴƴ ŚӴǳ ǘƛşƴΣ ƴƽ ŚԜԓŎ ŚԆƴƘ ƴƎƘƟŀ ƭŁ άŎƾƴƎ Ǿƛşƴ όŎƾƴƎ ŎԍƴƎύέ ǾŁ 
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 Thuӷt ng֓  άŎłŎ ǉǳӷn nԍƛ Śƾέ ŚԜԓc hiԂu là 9 quӷn nԍƛ Śƾ ŚԜԓc thành lӷǇ ǘǊԜԏc khi thành phԉ Hà Nԍi mԑ rԍƴƎ ŚԆa giԏi 
ƴŇƳ н008, bao gԊƳ .ŀ 7ƜƴƘΣ IƻŁƴ YƛԀƳΣ Iŀƛ .Ł ¢ǊԜƴƎΣ 7ԉƴƎ 7ŀΣ ¢ƘŀƴƘ ·ǳŃƴΣ /Ӵu Giӳy, Long Biên, Tây HԊ và Hoàng Mai. 
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- /łŎ ǾŇƴ ōӲn ƴƘŁ ƴԜԏc (cӲ ԑ cӳp ¢ǊǳƴƎ ԜԎƴƎ ǾŁ cӳp thành phԉύ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀn chԛ Śԁ nghiên cԝu, 
bao gԊƳ ŎłŎ ŎƘƝƴƘ ǎłŎƘΣ ǉǳȅ ŚԆnh pháp luӷǘ ǾŁ ƘԜԏng dӶn, quy chuӵn quy hoӱch Śƾ ǘƘԆ ǾŁ ŎԎ Ŏӳu 
quӲn lý ƴƘŁ ƴԜԏc; 

- Các nghiên cԝu sӻn có vԁ ǾԜԐn hoa/ǎŃƴ ŎƘԎƛ ԑ Hà Nԍi; 
- Các tài liԄǳ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀn các kinh nghiԄm tԉt (lӷp bӲƴ ŚԊ không gian công cԍng ԑ Hӱ 7ƜƴƘΣ Iԓp tác 

xã nhà ԑ ThԚȅ 7ƛԂƴΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ¢ƘԜԓƴƎ 7ƜƴƘΣ Think Playground, tӱo lӷp ǎŃƴ ŎƘԎƛ ԑ Hԍi An v.v.); và 
- Tài liԄu có sӻn khác. 
 
ViԄc thu thӷp d֓  liԄǳ ǎԎ ŎӳǇ ŚԜԓc th֔ c hiԄn theo nhiԁu cách khác nhau. PhԈng vӳn bán cӳǳ ǘǊǵŎ ŚԜԓc 
th c֔ hiԄn trong khoӲng thԐi gian t֑  tháng NŇƳ ŚԀn tháng Tám ƴŇƳ нлмп Ǿԏi các cán bԍ ƴƘŁ ƴԜԏc cԛa 
Hà Nԍi ԑ cӳp thành phԉ, quӷƴ ǾŁ ǇƘԜԐng, các ŎƘǳȅşƴ Ǝƛŀ Śƾ ǘƘԆ ǘǊƻƴƎ ƴԜԏc và quԉc tԀΣ Śӱi diԄn các tԋ 
chԝc xã hԍi, các tԋ chԝc phi chính phԛ, các tình nguyԄn viên, ŎǷƴƎ ƴƘԜ Śӱi diԄn truyԁn thông v.v.Σ ŚԂ có 
ŚԜԓc các ǉǳŀƴ ŚƛԂm khác nhau vԁ vӳƴ Śԁ này. 
 
Ngoài ra, mԍt sԉ câu chuyԄn Śń ŚԜԓc thu thӷp vԁ các kinh nghiԄm tԉǘ ŚԜԓc th c֔ hiԄn. Nhóm nghiên cԝu 
tӷp trung vào ba loӱi khu ŘŃƴ ŎԜ trong khu v֔ c nԍƛ ŚƾΣ ƴԎƛ Śŀ ǎԉ ƴƎԜԐi dân thành phԉ ŚŀƴƎ ǎƛƴƘ ǎԉng, 
ŚӼc biԄt là ƴԎƛ ԑ cԛa nh ƴ֓Ǝ ƴƎԜԐi có thu nhӷp thӳp và cԛa nhóm ƴƎԜԐi có thu nhӷp trung bình (mԏi 
nԋi). /łŎ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ƴŁȅ ōŀƻ ƎԊm 1) các khu tӷp thԂ ŎǷ thuԍc sԑ h u֓ ƴƘŁ ƴԜԏŎ όǇƘԜԐƴƎ ±Ňƴ /ƘԜԎƴƎ 
thuԍc quӷƴ 7ԉƴƎ 7ŀύΣ нύ các khu nhà ԑ t  ֔xây11 (ǇƘԜԐng Hӱ 7ƜƴƘ và ¢ƘԜԓƴƎ 7ƜƴƘ thuԍc quӷn Thanh 
·ǳŃƴύΣ ǾŁ оύ ŎłŎ ƪƘǳ Śƾ ǘƘԆ mԏi (Trung Hòa - Nhân Chính). Ngoài ra, có cӲ nh n֓g câu chuyԄn vԁ nh n֓g 
ƴԎƛ ƪƘłŎ Ŏԛa ViԄt Nam. Nhóm nghiên cԝu hy vԇng rӹng mԌi câu chuyԄƴ ŚԜԓc chia sӾ trong nghiên cԝu 
này có thԂ giúp cho viԄc bӲo vԄ, tӱo lӷp và quӲn lý ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ thông qua viԄc hԇc hԈi 
t  ֑các thành công và cӲ các thách thԝc. Các hoӱǘ Śԍng thu thӷp các câu chuyԄn bao gԊm 1) thu thӷp 
thông tin t֑  các nguԊn thԝ cӳp, 2) quan sát và chԚp Ӳnh; 3) tiԀn hành các cuԍc phԈng vӳn vԏi chính 
quyԁƴ ǇƘԜԐƴƎΣ Śӱi diԄn các tԋ chԝc xã hԍi, ƴƎԜԐi kinh doanh ŚŀƴƎ chiԀm gi֓  ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ 
ŘŃƴ ŎԜΣ ǾŁ ƴƎԜԐƛ ŘŃƴ όƴƎԜԐƛ Řƛ ŎԜΣ ǇƘԚ n ,֓ trӾ em, ƴƎԜԐi già v.v.). Tԋng cԍng, có ƘԎƴ пл ƴƎԜԐi Śń ŚԜԓc 
phԈng vӳn; danh sách nh ƴ֓Ǝ ƴƎԜԐi này ŚԜԓc trình bày trong PhԚ lԚc 1. 
 
D  ֔thӲƻ ōłƻ Ŏłƻ Śń ŚԜԓc xây d֔ ng và trình bày tӱi mԍt hԍi nghԆ ōŁƴ ǘǊƼƴ ŚԜԓc tԋ chԝc vào ngày 20 
ǘƘłƴƎ т ƴŇƳ нлмпΣ ԑ Śƽ các Śӱi diԄn cԛa chính quyԁn thành phԉ Hà Nԍi và các chuyên gia Śń ŚƽƴƎ ƎƽǇ ȇ 
kiԀn ǾŁ Śԁ xuӳt cԛa hԇ. D֔  thӲo błƻ Ŏłƻ ŎǷƴƎ ƴƘӷƴ ŚԜԓc ý kiԀn ŚƽƴƎ ƎƽǇ t  ֑Qu֖  /ƘŃǳ # ǘǊԜԏc khi báo 
cáo cuԉƛ ŎǴƴƎ ŚԜԓc th֔ c hiԄn. 

2. Khung pháp lý  

2.1. Các chính sách ÎÈÛ Îҋ҄Ã 

#ÈþÎÈ ÑÕÙѺÎ ÔÈÛÎÈ ÐÈ҂ íÞ ÃÈҎ í҆ÎÇ ØÝÙ ÄҔÎÇ ThҎ íĖ thành thành ph҂ ØÁÎÈ ÖÛ ÌÛÎÈ ÍѪÎÈ vì 

ÎÇҏ҉É dân 

 
Là chính quyԁn ŚԆŀ ǇƘԜԎƴƎΣ IŁ bԍi lӷp chính sách cho mình d ŀ֔ ǘǊşƴ ŎłŎ ŚԆƴƘ ƘԜԏng chính sách quԉc 
gia. Quyԁn cԛŀ ƴƎԜԐi dân ŚԜԓc nghԅ ƴƎԎƛ ǾŁ Ǿǳƛ ŎƘԎƛ, ǘǊƻƴƎ Śó có ƴƎԜԐi già, phԚ n  ֓và trӾ ŜƳΣ Śń ŚԜԓc 
khӺƴƎ ŚԆnh trong Pháp lԄƴƘ bƎԜԐi cao tuԋi, Luӷǘ .ƜƴƘ ŚӺng giԏi12 và Luӷt BӲo vԄΣ /ƘŇƳ ǎƽŎ ǾŁ Dƛłƻ ŘԚc 

                                                           
11

 άbƘŁ ǘ ֔ȄŃȅέ ǘǊƻƴƎ ƴƎƘƛşƴ Ŏԝǳ ƴŁȅ ŚԜԓc hiԂǳ ƭŁ ƴƘŁ Řƻ ƴƎԜԐi dân t֔  xây cho mình ԑ. 
12

 Luӷt bình ŚӺng giԏi, No. 73/2006/QH11, ngày 29/11/2006. 
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TrӾ em13. Các chính sách xã hԍƛ Śń ǾŁ ŚŀƴƎ ŚԜԓc xây d֔ ng vԏi mԚc tiêu phát triԂn - vԁ thԂ chӳt, tinh thӴn 
ǾŁ Śӱƻ Śԝc - nguԊn nhân l֔ c cԛŀ Śӳǘ ƴԜԏŎΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ có các chiԀƴ ƭԜԓc quԉc gia vԁ phát triԂn y tԀ, thԂ 
thao, giáo dԚŎ ǾŁ ǾŇƴ Ƙƽŀ14. ӣ cӳǇ ŚԆŀ ǇƘԜԎƴƎΣ IŁ bԍi ŎǷƴƎ Śń ȄŃȅ Řn֔g quy hoӱch phát triԂn cho các 
ƭƟƴƘ ǾŎ֔ ǘԜԎƴƎ ԝng15. Bên cӱƴƘ ŚƽΣ có ǉǳȅ ŚԆnh rӹng ȄńκǇƘԜԐng phù hԓp vԏi trӾ em phӲi có các khu v֔c 
Ǿǳƛ ŎƘԎƛ ǾŁ có tԋ chԝc các hoӱǘ ŚԍƴƎ ǾŇƴ Ƙƽŀ ŎƘƻ ǘǊӾ em16. 
 
Các chính sách quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ ŚƽƴƎ Ǿŀƛ ǘǊƼ Ȅǳȅşƴ ǎǳԉt khi chúng chԅ Śӱo công tác quy hoӱch không 
gian nhӹm xây d֔ ƴƎ ŎԎ ǎԑ vӷt chӳt cho viԄc th c֔ hiԄn các chính sách xã hԍi. Mԍt sԉ chính sách quy 
hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ có các mԚc tiêu vԁ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng xã hԍƛΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ Ŏƽ ƳԚc tiêu vԁ cây xanh và công viên cho 
thành phԉ Hà Nԍi. Chúng bao gԊm: 
- 7Ԇnh hԜԏng 7iԁu chԅnh Quy hoӱch Phát triԂn HԄ thԉng Các Trung tâm 7ô thԆ ViԄǘ bŀƳ ŚԀƴ ƴŇƳ 

2025, TӴƳ ƴƘƜƴ ŚԀƴ ƴŇƳ нлрл17; 
- /ƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ Phát triԂn 7ô thԆ QuԉŎ Ǝƛŀ Ǝƛŀƛ Śƻӱn 2012-202018; 
- /ƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ Nâng cӳp 7ô thԆ QuԉŎ Ǝƛŀ Ǝƛŀƛ Śƻӱn 2009-202019; 
- ChiԀƴ ƭԜԓc Phát triԂn Nhà ԑ QuԉŎ Ǝƛŀ ŚԀƴ ƴŇƳ нлнлΣ TӴƳ ƴƘƜƴ ŚԀƴ ƴŇƳ 203020; 
- Quy hoӱch Tԋng thԂ Xây d֔ ng Hà Nԍƛ ŚԀƴ ƴŇƳ нлолΣ TӴƳ ƴƘƜƴ ŚԀƴ ƴŇƳ нлрл21; 
- Quy hoӱch S֒  dԚng 7ӳt Hà Nԍƛ ŚԀƴ ƴŇƳ нлнл ǾŁ YԀ hoӱch S֒  dԚng 7ӳǘ Ǝƛŀƛ Śƻӱn 2011-201522; và 
- Quy hoӱch HԄ thԉng Cây xanh, Công viên, VԜԐn hoa và HԊ Hà Nԍi ŚԀƴ ƴŇƳ нлол, TӴm nhìn ŚԀƴ ƴŇƳ 

205023. 
 
Tài liԄu quan trԇng nhӳt chính là Quy hoӱch HԄ thԉng Cây xanh, Công viên, VԜԐn hoa và HԊ cԛa Hà Nԍi 
ŚԀƴ ƴŇƳ нлолΣ TӴƳ ƴƘƜƴ ŚԀƴ ƴŇƳ нлрл όǎŀǳ ŚŃȅ Ǝԇi tӸt là Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi). Chính sách này 
có mԚc ŚƝŎƘ biԀn Hà Nԍƛ Śƾ mԍt thành phԉ xanh, sӱch, giӲm thiԂu ô nhiԃm tӱi các khu v֔c Śƾ ǘƘԆ ŎǷ 
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 Luӷt BӲo vԄΣ /ƘŇƳ ǎƽŎ ǾŁ Dƛłƻ ŘԚc TrӾ em, No.25/2004/QH11 ngày 15/06/2004. 
14

 QuyԀǘ ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ No.122/QD-TTg ngày 10/1/2013 phê duyԄt ChiԀƴ ƭԜԓc Quԉc gia vԁ BӲo vԄΣ /ƘŇƳ 
sóc và Cԛng cԉ Sԝc khԈŜ ŎƘƻ bƘŃƴ ŘŃƴ ŎƘƻ Dƛŀƛ Śƻӱn 2011-20120, TӴm nhìn tԏi 2030;  QuyԀǘ ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ 
bƻΦтммκv7-TTg ngày 13/6/2012 phê duyԄt ChiԀƴ ƭԜԓc Quԉc gia vԁ Phát triԂn Giáo dԚŎ ŎƘƻ Ǝƛŀƛ Śƻӱn 2011-2020; QuyԀǘ ŚԆnh 
cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ bƻΦрумκv7-TTg ngày 06/05/2009 phê duyԄt ChiԀƴ ƭԜԓc Quԉc gia vԁ Phát triԂƴ ±Ňƴ ƘƽŀΤ vǳȅԀt 
ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ No.641/QD-TTg dated 28/4/2011 phê duyԄǘ 7ԁ án tԋng hԓp vԁ cԛng cԉ sԝc khԈe và chiԁu 
cao cԛŀ ƴƎԜԐi ViԄǘ bŀƳ ŎƘƻ Ǝƛŀƛ Śƻӱn 2011-2025. 
15

NghԆ quyԀt cԛa H7ND TP Hà Nԍi No.22/2013/NQ-I7b5 ngày 03/12/2013 phê duyԄt Quy hoӱch Phát triԂn ThԂ thao tԏi 
2020, tӴm nhìn tԏi 2030, NghԆ quyԀt No. 05/2012/NQ-I7b5 ngày 05/04/2012 phê duyԄt Quy hoӱch Phát triԂn Giáo dԚc 
mӴm non, giáo dԚc phԋ thông, giáo dԚc ǘƘԜԐng xuyên và dӱy nghԁ tԏi 2020, tӴm nhìn tԏi 2030; NghԆ quyԀt No. 
11/2012/NQ-I7b5 ngày 13/07/2012 phê duyԄt Quy hoӱch Phát triԂƴ ±Ňƴ Ƙƽŀ ǘԏi 2020, tӴm nhìn tԏi 2030. 
16

QuyԀt ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ No.34/Q7-TTg/2014 ngày 30/5/2014 vԁ Tiêu chí ǇƘԜԐng/xã phù hԓp vԏi trӾ em 
17

QuyԀt ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ bƻΦппрκv7-TTg ngày 07/04/2009 phê duyԄt 7Ԇnh ƘԜԏng Śiԁu chԅnh quy hoӱch phát 
triԂn hԄ thԉng các trung tâm Śƾ thԆ ԑ ViԄt Nam tԏi 2015, tӴm nhìn tԏi 2050.  
18

QuyԀt ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ No.мсрфκv7-TTg ngày 07/11/2012 phê duyԄt ChԜԎng trình phát triԂn Śƾ thԆ quԉc 
gia cho giai Śoӱn 2012-2020. 
19

QuyԀt ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ No.труκv7-TTg ngày 08/06/2009 phê duyԄt ChԜԎng trình nâng cӳp Śƾ thԆ quԉc gia 
cho giai Śoӱng 2009-2020. 
20

QuyԀt ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ bƻΦнмнтκv7-TTg ngày 30/11/2011 phê duyԄt ChiԀƴ ƭԜԓc phát triԂn nhà ԑ quԉc gia 
tԏi 2020, tӴm nhìn tԏi 2030. 
21

QuyԀt ŚԆnh cԛa Thԛ ǘԜԏng Chính phԛ  No.1878/Q7-TTg ngày 22/12/2008 phê duyԄt Quy hoӱch tԋng thԂ xây d֔ ng Hà Nԍi 
tԏi 2030, tӴm nhìn tԏi 2050 
22

 NghԆ quyԀt Chính phԛ No.06/NQ-CP ngày 09/01/2013 vԁ Quy hoӱch s֒  dԚng Śӳt tԏi 2020 và KԀ hoӱch s֒  dԚng Śӳt Hà Nԍi 
cho giai Śoӱn 2011 ς 2015. 
23

 QuyԀt ŚԆnh cԛa UBND thành phԉ Hà Nԍi No.1495/QD-UBND ngày 18/03/2014 phê duyԄt Quy hoӱch cây xanh, công viên, 
ǾԜԐn hoa và hԊ Hà Nԍi tԏi nŇm 2030, tӴm nhìn tԏi nŇm 2050 (gԇi tӸt trong báo cáo này là Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi) 
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thuԍc nԍƛ Śƾ, và cӲi thiԄn chӳǘ ƭԜԓng sԉƴƎ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân Hà Nԍƛ ǾŁƻ ƴŇƳ нлолΦ /łŎ ƴԍi dung liên quan 
ŚԀƴ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ ǾŁ ǾԜԐn hoa là: 
- Quy hoӱch cây xanh Śƾ thԆ phӲi là mԍt phӴn cԛa quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ; 
- 7ŀ Řӱng hóa các loӱi công viên và cây xanh; tӱo ra mԍt hԄ thԉng phân tӴng các công viên, bao gԊm 

1) cӳp vùng Śƾ ǘƘԆ, 2) cӳp thành phԉ, 3) cӳp huyԄn, 4) cӳp khu v c֔ όǇƘԜԐng), 5) cӳp ŚԎƴ ǾԆ ԑ, và 6) 
cӳp nhóm nhà ԑ; 

- Trong các quӷn thuԍc nԍi Śƾ lԆch s֒ , các khu v֔c trԊng cây xanh sӿ không chuyԂn Śԋi sang mԚc ŚƝŎƘ 
s֒  dԚƴƎ Śӳt khác; 

- Phát triԂn các công viên mԏi các quӷn nԍƛ Śƾ mԑ rԍng; và 
- Các quӷn nԍi Śƾ, Śԉi vԏi dân sԉ mԚc tiêu 1,8 triԄu ngԜԐi vào 2030, sӿ có 710 héc ta công viên Śƾ thԆ, 

tԜԎng ŚԜԎng vԏi 3,9m2/ngԜԐi; và 180 héc ta công viên/vԜԐn hoa ԑ cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑΣ ǘԜԎƴƎ ŚԜԎƴƎ Ǿԏi 
1m2/ngԜԐi. 

  
Các biԄn pháp bao gԊm: 
- Nâng cӳp các công viên hiԄn có; 
- Di chuyԂn các cԎ sԑ công nghiԄǇΣ ŚŁƻ ǘӱo, y tԀ ŚԂ tӱo ra mԍt qu  ֖Śӳt mԏi. D֔  kiԀn qu  ֖Śӳt ŚԜԓc tӱo 

ra t֑  viԄc di chuyԂn các ŎԎ ǎԑ công nghiԄp sӿ là 178,21 héc ta. HӴu hԀǘ Śӳt Śƽ sӿ ŚԜԓc Ԝu tiên dành 
cho ŎłŎ ŎԎ ǎԑ công cԍƴƎΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ có ƪƘƾƴƎ Ǝƛŀƴ ȄŀƴƘΣ ŚӼc biԄt là ԑ quӷn Thanh Xuân và quӷn 7ԉng 
7ŀΤ 

- Tái phát triԂn/nâng cӳǇ ŎłŎ ƪƘǳ ŎƘǳƴƎ ŎԜ ŎǷ ǘƘǳԍc sԑ h ǳ֓ ƴƘŁ ƴԜԏŎ ŚԂ tӱo ra khoӲng 40 héc ta Śӳt 
dành cho ǾԜԐn hoa/vԜԐn dӱo ԑ cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ; 

- TrԊng thêm cây xanh dԇŎ ŚԜԐng giao thông và khai thác tԉǘ ƘԎƴ Ŏác mӼt hԊ; và 
- Ngân sách phân bԋ cho khu v֔ c nԍƛ ŚƾΣ ŎƘƻ Ǝƛŀƛ Śƻӱn t  ֑ƴŀȅ ŚԀƴ ƴŇƳ нлолΣ ƭŁ моΦтпн ǘ ֗ŚԊng 
όǘԜԎƴƎ ŚԜԎƴƎ срп ǘǊƛԄu USD), cho mԍt danh sách các công viên lԏn; nó sӿ ŚԀn cӲ t  ֑ngân sách nhà 
ƴԜԏc lӶn t  ֑ŎłŎ ƴƘŁ ŚӴǳ ǘԜ ǘԜ ƴƘŃƴΦ Ngân sách dành ŎƘƻ ǾԜԐn hoa/vԜԐn dӱo không ŚԜԓŎ Śԁ cӷp. 

 
Các chính sách nêu trên cho thӳy chính quyԁn thành phԉ Śń ǾŁ ŚŀƴƎ Ǌӳt quan tâm cӲi thiԄn chӳǘ ƭԜԓng 
sԉƴƎ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân. Tuy nhiên, vӶn còn mԍt sԉ thiԀu sót tԊn tӱi trong chính sách quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ và 
quy hoӱch cây xanh, ƴƘԜ ŚԜԓc nêu ra ŘԜԏƛ ŚŃȅΦ 

CÈ҃ÎÇ ÃÈïo, cѪÎÈ tranh, kѸ hҊ và mâu thuѯÎ giғÁ các chính sách 

 
Có s֔  chԊng chéo, nh֓ng kӿ hԑ và s֔  cӱnh tranh trong s֒  dԚƴƎ Śӳt công gi֓ a các chính sách. Quy hoӱch 
Phát triԂn ThԂ thao Hà Nԍi có mԚc tiêu rӹng, ǾŁƻ ƴŇƳ нлнлΣ ƳԌƛ ǇƘԜԐng (tr֑  bԉn quӷn trung tâm lԆch 
s֒ ) sӿ có ít nhӳt 0,3 tԏi 1,0 héc ta cho các hoӱǘ Śԍng thԂ ǘƘŀƻΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ có chԝa mԍt sân vӷƴ Śԍng, mԍt 
tòa nhà cho thԂ dԚc Śƛԁn kinh, các sân thԂ thao, mԍt hԊ ōԎƛΣ ŎǷƴƎ ƴƘԜ ŎłŎ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ŎƘƻ ǘǊӾ em24. Quy 
hoӱch Cây xanh Hà Nԍi có mԚc tiêu có 1m2/ƴƎԜԐi diԄn tích ǾԜԐn hoa cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ tӱi các quӷn nԍƛ Śƾ, 
ǘǊƻƴƎ Śƽ có kԀt hԓǇ ŎłŎ ǎŃƴ ŎƘԎƛΣ ƴƘԜƴƎ lӱi ƪƘƾƴƎ Śԁ cӷp tԏi sân thԂ thao. bƘԜ ǾӷȅΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ŚԜԓŎ Śԁ 
cӷp trong mԚc tiêu cԛa ít nhӳt hai chính sách. Quy hoӱch Phát triԂn Giáo dԚc Hà Nԍi có mԚc tiêu rӹng 
khu v֔ c nԍƛ ŚƾΣ Śԉi vԏi ŎłŎ ǘǊԜԐng hԇc hiԄn có, sӿ có diԄƴ ǘƝŎƘ Śӳǘ ŘŁƴƘ ŎƘƻ ǘǊԜԐng hԇc tԉi thiԂu là 6m2 
cho mԌi hԇc sinh phԋ thông, 8m2 cho mԌi hԇc sinh mӶu giáo, ǾŁΣ Śԉi vԏi bӳt kȆ tǊԜԐng hԇc/nhà trӾ xây 
mԏi nào, sӿ có 15m2 cho mԌi hԇc sinh25. Có thԂ nói, nhu cӴu s֒  dԚƴƎ Śӳt cԛa các ngành nói trên, và cԛa 
các ngành khác ƴƘԜ ǘƘԜԎƴƎ Ƴӱi, giao thông v.v., Śang tӱo ra mԍt cuԍc cӱƴƘ ǘǊŀƴƘ Śԉi vԏi nguԊn tài 
ƴƎǳȅşƴ Śӳt công khan hiԀm. 
 

                                                           
24

 Quy hoӱch Phát triԂn ThԂ thao Hà Nԍi tԏi nŇm 2020, tӴm nhìn tԏi nŇm 2030. 
25

 Quy hoӱch Phát triԂn Giáo dԚc Hà Nԍi tԏi 2020, tӴm nhìn tԏi 2030. 
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Ngoài ra, còn có thԂ có ȄǳƴƎ Śԍt trong các mԚc tiêu chính sách và các biԄn pháǇ ŚԂ Śӱǘ ŚԜԓŎ ŎƘǵƴƎΦ 7Ԃ 
phát triԂn cây xanh, Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi nêu ra các biԄn pháp tӱo ra mԍt qu  ֖Śӳt công mԏi, ƴƘԜ 
Śń ƴşǳ ԑ trênΦ ¢ǊƻƴƎ ƪƘƛ ŚƽΣ mԍt ŎƘƝƴƘ ǎłŎƘ ƪƘłŎ ŚŀƴƎ ŚԜԓc th֔ c hiԄn nhӹm ōłƴ Śӳǳ Ǝƛł ŎłŎ ƭƾ Śӳt công 
có diԄn tích Ɲǘ ƘԎƴ рΦллл ƳŞǘ vuông nӹƳ ǘǊƻƴƎ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΣ ŚԂ "nâng cao hiԄu quӲ s֒  dԚng qu  ֖ŚӳǘΣ ŚłǇ 
ԝng nhu cӴu s֒  dԚƴƎ Śӳt cԛŀ ƴƎԜԐi dân và các doanh nghiԄǇ ǾŁ ǘŇƴƎ ǘƘǳ ƴƎŃƴ ǎłŎƘ Ϧ26. Mԍt ví dԚ khác 
vԁ s֔  ȄǳƴƎ Śԍt trong các biԄn pháp chính sách là trong khi Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi nói rӹng trong các 
quӷn nԍƛ Śƾ ƭԆch s֒ , các khu v֔c trԊng cây xanh sӿ ƪƘƾƴƎ ǘƘŀȅ Śԋi sang mԚŎ ŚƝŎƘ s֒  dԚƴƎ Śӳt khác, thì 
trong thԐƛ Ǝƛŀƴ ōłƻ Ŏłƻ ƴŁȅ ŚԜԓc viԀǘ ǊŀΣ Śń Ŏƽ Ƴԍt kԀ hoӱch cԛa chính quyԁn cӸt giӲm cây dԇc nhiԁu 
tuyԀn phԉ trung tâm cho mԍt d  ֔án giao thông vӷn tӲi27. 

BÉѽÎ ÐÈÜÐ ÃÈþÎÈ ÓÜÃÈ ÃÈҏÁ íҎ íѻ íѪÔ íҏҌÃ ÃÜÃ ÍҍÃ ÔÉðÕ ÖѺ Öҏ҉Î hoa/ÓÝÎ ÃÈ҇É khu dân cҏ 

 
Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi Śń ƭӷp mԚc tiêu  rӹng khu v֔ c nԍƛ Śƾ sӿ có 3,9m2κƴƎԜԐi diԄn tích công viên 
Śƾ ǘƘԆ, và 1m2/ƴƎԜԐi diԄn tích ǾԜԐn hoa ԑ cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ cho dân sԉ 1,8 triԄǳ ƴƎԜԐi d  ֔kiԀn vào ƴŇƳ 
2030. Thành phԉ sӿ cӴn tӱo ra 455,3 héc ta công viên và ǾԜԐƴ Ƙƻŀ ŚԂ Śӱǘ ŚԜԓc cӲ hai mԚc tiêu. Xem 
BӲng 1. 
 

BӲng 1 Tình hình hiԄn tӱi so vԏi các mԚŎ ǘƛşǳ ŎƘƻ ƴŇƳ нлол 

Tên  

Tԋng 
diԄn 
tích 
Śӳt 

(km2) 

Dân sԉ 
mԚc tiêu 

(triԄu 
ƴƎԜԐi) 

DiԄn tích trêƴ ŚӴu ƴƎԜԐi DiԄn tích 

HiԄn tӱi 
(m2/ƴƎԜԐi) 

MԚc tiêu  
(m2/ƴƎԜԐi) 

HiԄn 
tӱi 

(ha) 

MԚc 
tiêu 
(ha) 

ThiԀu  
(ha) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(6) 

Công viên Śƾ thԆ 137 1,8 1,7 3,9 302,7 710 407,3 

±ԜԐn hoa cӳp ŚԎn 
vԆ ԑ 

137 1,8 0,73 1 13228 180 48 

Tԋng sԉ 137 1,8 2,43 4,9 434,7 890 455,3 

NguԊn: Báo cáo tԋng hԓp thuyԀt minh cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi 
 
NƘƽƳ ǘԜ Ǿӳƴ Śń Śԁ xuӳt Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi khӺƴƎ ŚԆnh rӹngΣ ŚԂ Śӱǘ ŚԜԓc các mԚc tiêu vԁ công 
Ǿƛşƴ Śƾ ǘƘԆ ǘǊƻƴƎ ǘԜԎƴƎ ƭŀƛΣ Śӳǘ Śń ŚԜԓc phân bԋ Śԛ trong các quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ Śń ŚԜԓc phê duyԄǘΦ 7Ԃ 
Śӱǘ ŚԜԓc các mԚc tiêu vԁ ǾԜԐn hoa cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ, các biԄn pháp bao gԊm 1) di dԐƛ ŎłŎ ŎԎ ǎԑ công nghiԄp 
όǘǊƻƴƎ ŚƽΣ Ƴԍt phӴn cԛa qu  ֖Śӳt khoӲng 178 héc ta ŚԜԓc tӱo ra sӿ ŚԜԓc s֒  dԚng làm ǾԜԐn hoa) và 2) 
nâng cӳp các khu nhà ԑ thuԍc sԑ h u֓ ƴƘŁ ƴԜԏc όǘǊƻƴƎ Śƽ qu  ֖Śӳt khoӲng 40 héc ta ŚԜԓc tӱo ra sӿ ŚԂ 
làm ǾԜԐn hoa cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ). 
 
Di dԐƛ ŎłŎ ŎԎ ǎԑ công nghiԄp và nâng cӳp các khu nhà ԑ ŎǷ thuԍc sԑ h u֓ ƴƘŁ ƴԜԏŎ ŚƼƛ ƘԈi phӲi có thԐi 
gian và ngân sách cho viԄc chuӵn bԆΣ ǘłƛ ŚԆƴƘ ŎԜ ǾŁ ŚӴǳ ǘԜ ȄŃȅ Řƴ֔Ǝ ŎԎ ǎԑ mԏi. Trong th֔ c tԀ, các quá 
trình ƴŁȅ ŚԜԓc biԀǘ ƭŁ ŚŀƴƎ phӲƛ Śԉi mӼt vԏi rӳt nhiԁu trԑ ngӱƛΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ ōŀƻ ƎԊm s֔  cԉ tình trì hoãn cԛa 

                                                           
26

 KԀ hoӱch cԛa UBND TP Hà Nԍi No.29/KH-UBND ngày 20/2/2013 vԁ KԀ hoӱch Th֔ c hiԄƴ 7ӳu giá S֒  dԚƴƎ Śӳǘ ǘǊƻƴƎ ƴŇƳ 
2013 ԑ thành phԉ Hà Nԍi. 
27

 http://www.vnmedia.vn/VN/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-lai-chuan-bi-chat-ha-hang-loat-cay-xanh-23-3121732.html  
28

 Con sԉ 132 héc ta trong bӲƴƎ ƴƽƛ ǘǊşƴ ŚԜԓc hiԂu là tԋng diԄƴ ǘƝŎƘ ŎłŎ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ ŚԜԓc liԄǘ ƪş ǘǊƻƴƎ άŎӳp khu ԑέ ǘǊƻƴƎ tƘԚ 
lԚc 6 cԛa Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi, bao gԊƳ ŎłŎ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ LƴŘƛǊŀ DŀƴŘƘƛΣ [ƛƴƘ 7ŁƳΣ 
7ԁn L֑ Σ ±ƟƴƘ IԜƴƎΣ 7ԉng 7ŀΣ bƎƘƟŀ 7ƾΣ ¸şƴ IƼŀΣ ǾŁ /Ӵu Giӳy, mӼc dù phӴn lԏƴ ŎłŎ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ ƴŁȅ Śԁu do cӳp thành phԉ 
quӲn lý. 

http://www.vnmedia.vn/VN/xa-hoi/tin-tuc/ha-noi-lai-chuan-bi-chat-ha-hang-loat-cay-xanh-23-3121732.html
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ŎłŎ ŎԎ ǉǳŀƴ phӲi di dԐi, s֔  ƭԜԒng l֔  cԛŀ ŎłŎ ƴƘŁ ŚӴǳ ǘԜ ǘƛԁƳ ƴŇƴƎ ǘǊƻƴƎ khi thԆ ǘǊԜԐng bӳǘ Śԍng sӲn Śƛ 
xuԉng, ŎǷƴƎ ƴƘԜ ǘƘƛԀu ngân sách ƴƘŁ ƴԜԏc29. Vì vӷy, thӷǘ ƪƘƽ ŚԂ tin rӹng qu  ֖Śӳt nói trên có thԂ Śӱt 
ŚԜԓc ԑ quy mô và trong thԐi gian d֔  ŚԆnh. Thӷm chí nԀu thành công, qu  ֖Śӳt này chԅ có thԂ tӱo ra ǾԜԐn 
ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ cho nh֓ ƴƎ ƴƎԜԐi sԉng ԑ gӴn nóΣ ƴƘԜƴƎ ƪƘƾƴƎ ǇƘӲi cho nh n֓g ƴƎԜԐi khác sԉng 
ԑ xa ƘԎƴ, ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ ǘƘŜƻ ǉǳȅ ŚԆnh thì ǾԜԐƴ Ƙƻŀ ǘǊƻƴƎ ŚԎƴ ǾԆ ԑ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc cách Ȅŀ ƘԎƴ ǘ ֑bӳt kȆ ngôi 
nhà nào quá 500 mét30. 
 
Bên cӱƴƘ ŚƽΣ ŎƘƝƴƘ ǎłŎƘ ƴŁȅ ŚԆnh dành tӳt cӲ ngân sách trong kԀ hoӱŎƘ ŚԂ xây d֔ ng các công viên lԏn 
ǘǊƻƴƎ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ Ԝǳ ǘƛşƴ ŚӴǳ ǘԜ Ŏԛa mình, mà không có dòng ngân sách dành cho các ǾԜԐn hoa/sân 
ŎƘԎƛ ƴƘԈ ԑ cӳp cԍƴƎ ŚԊng. 
 
CӴƴ ƭԜǳ ȇ ǊӹƴƎ ƘŁƴƎ ǘǊŇƳ ǾԜԐƴ ƘƻŀΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ƳŁ ƘƛԄƴ ŚŀƴƎ ǘԊn tӱi ԑ các ǇƘԜԐng nԍƛ Śƾ Hà Nԍi không 
ŚԜԓc tính ŚԀn ǘǊƻƴƎ ŎԎ ǎԑ d  ֓liԄu cây xanh chính thԝc31 ǾŁ Řƻ Śƽ Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi không có 
bӳt kȆ biԄn pháp ƴŁƻ ŚԂ bӲo tԊn, nâng cӳp và quӲn lý các không gian này. 

Thành ph҂ (Û .҆É tÈÉѹÕ m҆Ô ÃÈҏ҇ÎÇ ÔÒýÎÈ ÎÝÎÇ ÃѬÐ íĖ ÔÈѿ ÔÏÛÎ ÄÉѽÎȟ ÔÒÏÎÇ íĕ ÑÕÙ ÈÏѪÃÈ ÃÝÙ 

ØÁÎÈ ÌÛ Í҆Ô ÐÈѭÎ ËÈĖÎÇ ÔÈѻ ÔÜÃÈ Ò҉É 

 
Thành phԉ Hà Nԍi thiԀu mԍǘ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ ƴŃƴƎ ŎӳǇ Śƾ ǘƘԆ toàn diԄƴΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ ǉǳȅ Ƙƻӱch cây xanh phӲi 
là mԍt phӴn không thԂ tách rԐi. Mԍǘ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ ƴŃƴƎ ŎӳǇ Śƾ ǘƘԆ ƴƘԜ Ǿӷy sӿ cho phép tӱo ra mԍt mӱng 
ƭԜԏi ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng xã hԍi ŚԊng bԍ, bao gԊm cӲ mԍt hԄ thԉng cây xanh nhiԁu cӳǇ Śԍ mà Quy hoӱch Cây 
xanh Hà Nԍi ŚӼt mԚc tiêu cho các quӷn nԍƛ Śƾ. ThiԀu mԍǘ ŎƘԜԎƴƎ ǘǊƜƴƘ ƴŃƴƎ ŎӳǇ Śƾ ǘƘԆ ƴƘԜ Ǿӷy, chính 
quyԁn các cӳp thӳǇ ƘԎƴ khó có thԂ có mԍt tӴm nhìn rԍƴƎ ƘԎƴΣ rӹng lãnh thԋ cԛa mԍǘ ǇƘԜԐng, có thԂ 
ŚԜԓc quy hoӱch ŚԂ chԝa cây xanh cԛa cӳp quӷn và/hoӼc cӳp thành phԉΦ 5ƻ ŚƽΣ Ƙԇ có thԂ muԉn ōłƴ Śӳu 
Ǝƛł ŎłŎ ƭƾ Śӳǘ ŎƾƴƎ ŚԂ ǘԜ ƴƘŃƴ s֒  dԚng nԀu hԇ tin rӹng tӳt cӲ các nhu cӴu s֒  dԚƴƎ Śӳt công ԑ cӳp quӲn lý 
cԛŀ ƳƜƴƘ Śń ŚԜԓŎ Śáp ԝng, trong khi chính quyԁn ԑ các cӳǇ Ŏŀƻ ƘԎƴ ƪƘƾƴƎ Ŏƽ ŎԎ ǎԑ quy hoӱch ŚԂ giám 
sát quá trình này. 
 
"Tôi tin rӹng viԄc Śӳǳ Ǝƛł Śӳǘ ŚŀƴƎ ŚԜԓc th֔ c hiԄn bԑi vì tӳt cӲ các nhu cӴu vԁ s֒  dԚƴƎ Śӳt cho các công 
trình công ích Śń ŚԜԓŎ ŚłǇ ԝng ŚӴȅ Śԛ. 7ń Ŏó các ǉǳȅ ŚԆnh rõ ràng nhӹm ƘԜԏng dӶn viԄc này." 

Mԍǘ Śӱi biԂu dân c֒  

2.2. 1ÕÙ íѻÎÈ ÌÕѬÔ ÐÈÜÐ 

(ѽ ÔÈ҂ÎÇ ÐÈÜÐ ÌÕѰÔ ÖѺ ÑÕÙ ÈÏѪÃÈ íĖ ÔÈѿ íÁÎÇ ÔÉѹÎ Â҆ ÎÈѲÍ íÜÐ ҐÎÇ v҈É các ÔÈÁÙ í҄É 

 
Khung pháp lý vԁ quy hoӱch và quӲƴ ƭȇ Śƾ ǘƘԆ Śń ǇƘłǘ ǘǊƛԂn nhanh chóng trong ba thӷp k֗  qua ŚԂ ŚłǇ 
ԝng nhu cӴǳ ǘƘŀȅ Śԋi, ǾŁ ŚԜԓc coi là tiԀn bԍ nhӳt so vԏi các khung pháp lý thuԍc các ngành khác32. Các 
tài liԄu quan trԇng nhӳt bao gԊm các luӷǘΣ ŎłŎ ǉǳȅ ŚԆƴƘ ƘԜԏng dӶn, quy chuӵn, tiêu chuӵn k  ֖thuӷt, ƴƘԜ 
trong BӲng 2 ŘԜԏƛ ŚŃȅΦ Nhiԁǳ ǾŇƴ ōӲn luӷt pháp có nh֓ ng nԍi dung nêu bӷt tӴm quan trԇng cԛa cây 
ȄŀƴƘ Śƾ ǘƘԆ ǾŁ ƘԜԏng dӶn quy hoӱch chúng.  
 

                                                           
29

PhԈng vӳn mԍt quan chԝc cao cӳp cԛa Hà Nԍi vԁ quy hoӱch Śƾ thԆ Śń nghԅ hԜu. 
30

 Quy chuӵn xây d֔ ng QCVN 01-2008 
31

 Trong Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi 
32

 Bài phát biԂu cԛa mԍt chuyên gia cao cӳp vԁ quy hoӱch Śƾ thԆ trong hԍi thӲo cԛa Hԍi quy hoӱch và phát triԂn Śƾ thԆ ViԄt 
Nam nhӹm ŚƽƴƎ góp cho các vŇn bӲn luӷt pháp vԁ quy hoӱch Śƾ thԆ và xây d֔ ng tԋ chԝc ngày 10/05/2013 tӱi ViԄn quy 
hoӱch xây d֔ ng Hà Nԍi. 
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BӲng 2 /łŎ ǾŇƴ ōӲn pháp luӷt có liên quan chính 

TT ¢şƴ ǾŇƴ ōӲn bŇƳ ban hành 

I Luӷǘ ǾŁ ŎłŎ ǉǳȅ ŚԆnh  

1.1 Luӷt Xây d n֔g33 2003 

1.2 Luӷt Quy hoӱŎƘ 7ƾ ǘƘԆ34 2009 

1.3 Luӷt Nhà ԑ35 2005 

1.4 Luӷt Thԛ Śƾ36 2012 

1.5 Luӷǘ 7ӳǘ Śŀƛ 201337  

1.6 NghԆ ŚԆnh Chính phԛ bƻΦоуκнлмлκb7-CP vԁ quӲn lý không gian, kiԀn trúc và 
cӲnh quan Śƾ thԆ 

2010 

1.7 Thông tԜ cԛa Bԍ xây d֔ ng No.19/2010/TT-BXD ƘԜԏng dӶn lӷp Quy chԀ quӲn 
lý quy hoӱch và kiԀn trúc Śƾ thԆ 

2010 

1.8 Pháp lԄnh vԁ Th c֔ hiԄn Dân chԛ ԑ Xã/PƘԜԐng/ThԆ trӳn 2007 

II Quy chuӵn và tiêu chuӵn quy hoӱch  

2.1 Quy chuӵn Xây d֔ ng ViԄt Nam QCVN No.1-2008: Quy hoӱch Xây d֔ ng 2008 

2.2 Tiêu chuӵn Xây d֔ ng ViԄt Nam TCVN 362-2005/ Quy hoӱch Cây xanh S֒  
dԚng Công cԍng ς Tiêu chuӵn ThiԀt kԀ 

2005 

2.3 Tiêu chuӵn ThiԀt kԀ ViԄt Nam 9257-2012/ Quy hoӱch Cây xanh S֒  dԚng Công 
cԍng ς Tiêu chuӵn ThiԀt kԀ38 

2012 

2.4 Tiêu chuӵn Xây d֔ ng ViԄt Nam TCXDVN 287: 2004 ς Các Công trình ThԂ thao 
và Sân ThԂ thao 

2004 

 
Có mԍt sԉ vӳƴ Śԁ nԋi bӷt trong các khuôn khԋ ǇƘłǇ ƭȇ ŚԜԓc liԄǘ ƪş ŘԜԏƛ ŚŃȅΦ 

Hҏ҈ÎÇ ÄѯÎ quy hoѪÃÈ ÃÈҏÁ íҎ ÈÏѵÃ thiѹÕ ÔÈҔÃ Ôѹ ÃÈÏ Öҏ҉Î hoa/ÓÝÎ ÃÈ҇É ÔÒÏÎÇ các ËÈÕ Ҋ Ãį 

 
Luӷt Quy hoӱŎƘ 7ƾ ǘƘԆ nói rӹng quy hoӱŎƘ Śƾ ǘƘԆ phӲƛ ŚłǇ ԝng các nhu cӴu vԁ công viên, cây xanh, mӼt 
ƴԜԏc ǾŁ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng xã hԍi khác. Tuy nhiên, luӷǘ ƴŁȅ ǾŁ ŎłŎ ǉǳȅ ŚԆƴƘ ƘԜԏng dӶn cԛa nó39 lӱi không 
ƘԜԏng dӶn lӷp quy hoӱŎƘ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng xã hԍi mԍt cách cԚ thԂ ƴƘԜ nó ƘԜԏng dӶn Śԉi vԏƛ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng 
k  ֖thuӷt. Bên cӱƴƘ ŚƽΣ ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ ƘԜԏng s֔  tӷp trung chԛ yԀu tԏi quy hoӱch các ƪƘǳ Śƾ ǘƘԆ mԏi, luӷt này 
Śԁ cӷp tԏi vӳƴ Śԁ quy hoӱch nâng cӳǇ Śƾ ǘƘԆ mԍt cách rӳt hԐi hԓt, chԅ trong mԍt Śƛԁu khoӲn nhԈ. 7Ԝԓc 
biԀt, hiԄn nay ViԄn Quy hoӱch 7ô thԆ - Nông thôn Quԉc gia thuԍc Bԍ xây d֔ ƴƎ ŚŀƴƎ ǎƻӱn thӲo mԍt quy 
chuӵn quy hoӱch dành cho viԄc nâng cӳp các quӷn trung tâm lԆch s֒  cԛa Hà Nԍi40. Luӷt Nhà ԑ 2005 quan 
tâm tԏi viԄc ǘŇƴƎ diԄn tích sàn cho nhà ԑ, ƴƘԜƴƎ lӱi không có nԍƛ ŘǳƴƎ ŚԂ ŚӲm bӲo rӹng các khu ԑ phӲi 
có các không gian cho hԍi hԇǇΣ ǘƘԜ Ǝƛńƴ ǾŁ Ǿǳƛ ŎƘԎƛ ŎƘƻ ƴƎԜԐi dân. Luӷt này ŎǷƴƎ tӷp trung ƘԜԏng dӶn 
phát triԂn các khu nhà ԑ mԏi, trong khi coi nhӽ viԄc cӲi thiԄn các khu nhà ԑ hiԄn tӱƛΣ ƴԎƛ ƳŁ ƘӴu hԀǘ ŎԜ 

                                                           
33

NghԆ quyԀt cԛa Quԉc hԍi No.16/2003/QH11ngày 26/11/2003 phê duyԄt Luӷt xây d֔ ng. 
34

 NghԆ quyԀt cԛa Quԉc hԍi No.30/2009/QH12 ngày 17/06/2009 phê duyԄt Luӷt quy hoӱch xây d֔ ng. 
35

 NghԆ quyԀt cԛa Quԉc hԍi No.56/2005/QH11 ngày 29/11/2005 phê duyԄt Luӷt Nhà ԑ. 
36

NghԆ quyԀt cԛa Quԉc hԍi No.25/2012/QH13 phê duyԄt Luӷt Thԛ ŚƾΦ 
37

NghԆ quyԀt cԛa Quԉc hԍi No.45/2015/QH13 phê duyԄt Luӷǘ 7ӳǘ ŚŀƛΦ 
38

 Tiêu chuӵn thiԀt kԀ này ŚԜԓc nhӸc ŚԀn trong Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi, nhԜng lӱi 
ŚԜԓc nhiԁu chuyêƴ Ǝƛŀ ŚԜԓc phԈng vӳn cho rӹng nó Śń bԆ Bԍ xây d֔ ng thu hԊi lӱi.  
39

Ví dԚ, NghԆ ŚԆnh Chính phԛ No.оуκнлмлκb7-CP ngày 07/04/2010 vԁ quӲn lý không gian, kiԀn trúc và cӲnh quan Śƾ thԆ; 
Thông tԜ cԛa Bԍ xây d֔ ng No.19/2010/TT-BXD ngày 22/10/2010 ƘԜԏng dӶn lӷp Quy chԀ vԁ quӲn lý quy hoӱch Śƾ thԆ và 
kiԀn trúc. 
40

 PhԈng vӳn mԍt chuyên gia cao cӳp thuԍŎ ƴƘƽƳ ǘԜ Ǿӳƴ Śԁ xuӳt Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi
 



 

10 
 

ŘŃƴ Śƾ ǘƘԆ ŚŀƴƎ ǎԉng, và nhiԁǳ ƴƎԜԐi trong sԉ hԇ ŚŀƴƎ thiԀǳ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng xã hԍi thiԀt yԀu, ǘǊƻƴƎ Śƽ Ŏƽ 
ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜΦ ¢ԜԎƴƎ ǘ ֔ƴƘԜ Ǿӷy, Luӷt Thԛ Śƾ không có nԍi dung cԚ thԂ ŚԂ ŚӲm bӲo 
rӹng Hà Nԍi sӿ có Śԛ ǾԜԐn hoaκǎŃƴ ŎƘԎƛ ԑ cӳp khu ŘŃƴ ŎԜ. 
 
Các luӷt nói trên có Ȅǳ ƘԜԏng d a֔ vào các quy chuӵn và tiêu chuӵn quy hoӱch sӻn có ǘƘŀȅ ǾƜ ƘԜԏng dӶn 
chúng. Trong các tài liԄu này, các nԍƛ ŘǳƴƎ ŎƘƝƴƘ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀn các ǾԜԐƴ ƘƻŀκǎŃƴ ŎƘԎƛ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ ƭŁΣ Śԉi 
vԏƛ ŎłŎ ƪƘǳ ŘŃƴ ŎԜ Ƴԏi, ԑ các cӳp nhóm nhà ԑ ǾŁ ŚԎƴ ǾԆ ԑ41, sӿ ǘԜԎƴƎ ԝng có ít nhӳt 1m2/ƴƎԜԐi và 
2m2/ƴƎԜԐi diԄn tích ǾԜԐn hoa, ԑ khoӲng cách ǘԜԎƴƎ ԝng tԉƛ Śŀ là 300m và 500m t֑ bӳt cԝ ngôi nhà 
nào42Φ 7ԉi vԏi các khu ԑ nӹm trong các khu phԉ ŎǷΣ yêu cӴu phӲi có, ԑ cӳp ŚԎƴ ǾԆ ԑ, ít nhӳt 2m2/ƴƎԜԐi 
diԄn tích ǾԜԐn hoa, ԑ khoӲng cách tԉƛ Śŀ рллƳ ǘ ֑bӳt kȆ ngôi nhà nào43, trong khi không có yêu cӴu nào 
ŚԜԓŎ ŚӼt ra cho cӳp nhóm nhà ԑ. Có thԂ hiԂu rӹng, do Śӱǘ ŚԜԓc yêu cӴǳ ƴŁȅ Śԉi vԏi khu v֔ c nԍƛ Śƾ Hà 
NԍƛΣ ƴԎƛ dân sԉ và mӷǘ Śԍ xây d֔ ng rӳt cao, sӿ rӳt tԉn kém, Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi Śń ŚӼt mԚc tiêu 
thӳǇ ƘԎƴ, chԅ 1m2/ƴƎԜԐi diԄn tích ǾԜԐn hoa ԑ cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ. 
 
/ƘԜŀ Ŏƽ ǉǳȅ ŎƘǳӵn/tiêu chuӵn quy hoӱch ŎƘƻ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ǾŁ ŎłŎ tiԄn ích cԛa nó, cái có thԂ bao gԊm diԄn 
tích tԉi thiԂu cԛŀ ǎŃƴ ŎƘԎƛΣ ŘŀƴƘ ǎłŎƘ ŎłŎ thiԀt bԆ ŎƘԎƛ ǘԉi thiԂu. 

Các thuѰÔ ngғ tÈÉѹÕ ÎÈѬÔ ÑÕÜÎ tÒÏÎÇ ÃÜÃ ÖáÎ ÂѫÎ ÑÕÙ ÐÈѪÍ ÐÈÜÐ ÌÕѰÔ 

 
Các t֑  ng֓  s֒  dԚƴƎ ǘǊƻƴƎ ŎłŎ ǾŇƴ ōӲn quy phӱm pháp luӷǘ ƭƛşƴ ǉǳŀƴ ŚԀn quy hoӱch cây xanh thiԀu 
thԉng nhӳt. 5Ԝԏƛ ŚŃȅ ƭŁ Ƴԍt sԉ ví dԚ: 

- Tiêu chuӵn quy hoӱch TCVN 362-200544 có cho khái niԄm άŎŃȅ ȄŀƴƘ ŚԜԐng phԉέ vào trong khái 
niԄm άcây xanh s֒ dԚng công cԍngέ trong khi Quy chuӵn quy hoӱch QCVN 01-200845 thì lӱi 
không; 

- Thuӷt ng֓  ϦǾԜԐƴ ƘƻŀϦ ŚԜԓŎ ŚԆƴƘ ƴƎƘƟŀ ǘǊƻƴƎ ¢/±b орн-2005 là "mԍt khu v֔ c nhԈ vài héc ta", 
tuy nhiên lӱi không có ngԜԒng vԁ diԄn tích ŚԂ mԍǘ ǾԜԐn hoa trԑ thành mԍt công viên. Mԍt sԉ 
công viên ŚԜԓc Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi gԇi là "công viên 
khu dân cԜϦ όLƴŘƛǊŀ DŀƴŘƘƛΣ [ƛƴƘ 7ŁƳΣ 7ԁn L֑ Σ 7ԉƴƎ 7ŀΣ bƎƘƟŀ 7ƾΣ ¸şƴ IƼŀύ nhԜng lӱi không có 
tiêu chí nào ŚӼt ra ŚԂ gԇi chúng ƴƘԜ ǾӷȅΦ YƘƾƴƎ Ŏƽ ŚԆƴƘ ƴƎƘƟŀ nào ŚԜԓc ŚԜa ra vԁ "vԜԐn dӱo", 
mӼc ŘǴ ƴƽ ŚԜԓŎ Śԁ cӷp ŚԀn ǘǊƻƴƎ ŎłŎ ǾŇƴ ōӲn pháp luӷt khác nhau; 

- YƘƾƴƎ Ŏƽ ŚԆnh nƎƘƟŀ Ǿԁ viԄc diԄn tích cây xanh ŚԜԓc Śo nhԜ thԀ nào (ví dԚ, diԄƴ ǘƝŎƘ Śӳǘ ŚԜԓc 
Ǝƛŀƻ ŚԂ trԊng cây xanh, diԄn tích bóng mát cԛa cây v.v.). Ngoài ra, không có công thԝc cԉ ŚԆnh 
ŚԂ chuyԂƴ Śԋi các diԄn tích mӼt nԜԏc sang diԄn tích cây xanh trong các quy chuӵn, tiêu chuӵn 
quy hoӱch có liên quan; 

- /Ńȅ ȄŀƴƘ ǾŁ ŎƾƴƎ Ǿƛşƴ ŚԜԓc ŚԆƴƘ ƴƎƘƟŀ ƭŁ ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng xã hԍi trong Luӷt Quy hoӱŎƘ 7ƾ ǘƘԆ, 
ƴƘԜƴƎ lӱi là ŎԎ ǎԑ hӱ tӴng k֖  thuӷt trong QuyԀǘ ŚԆnh cԛa UBND thành phԉ Hà Nԍƛ bƻΦсрпмκv7-
¦.b5 ƴƎŁȅ мрκмнκнллф ǉǳȅ ŚԆnh chԝŎ ƴŇƴƎΣ nhiԄm vԚ cԛa Sԑ Xây d֔ ng Hà Nԍi; 

                                                           
41

 Quy chuӵn Quy hoӱch 01-2008 ŚԆnh nghƟa: 
7Ԏn vԆ ԑ: là khu v c֔ chԝc nŇƴg gԊm các nhóm ԑ. 7ԜԐng Śƾ thԆ chính không ŚԜԓc cӸt qua ŚԎn vԆ ԑ. Dân sԉ tԉi Śa là 20,000 
ƴƎԜԐi và dân sԉ tԉi thiԂu là 4,000 ƴƎԜԐi. Các công trình dԆch vԚ, bên cӱnh các thԝ khác, có ǾԜԐn hoa và sân chԎi.  
Nhóm ԑ: ŚԜԓc bao bԇc bԑi nh n֓g Ŏƻƴ ŚԜԐng tiԂu khu hoӼc lԏn hԎn. Mԍt nhóm ԑ có diԄn tích chiԀm Śӳt cԛa các tòa nhà 
chung cԜ hoӼc/và các th a֒ Śӳt cԛa các hԍ gia Śinh, và ngoài các thԝ khác, còn có diԄn tích chiԀm Śӳt cԛa các Ŏƻƴ ŚԜԐng nԍi 
bԍ và ǾԜԐn hoa/sân chԎi. Trong sân chԎi nԍi bԍ có thԂ cho phép có các cԎ sԑ vŇƴ hóa cԛa cԍng ŚԊng. 
42

 Quy chuӵn quy hoӱch 01-2008. MԚc 2.4 ς Quy hoӱŎƘ ŚԎƴ ǾԆ ԑ 
43

 Quy chuӵn quy hoӱch 01-2008. MԚc 2.10 ς Quy hoӱch nâng cӳp các khu Śƾ thԆ cǷ 
44

 Tiêu chuӵn xây d֔ ng No.9257-2012 vԁ quy hoӱch cây xanh s֒  dԚng công cԍng ԑ các trung tâm Śƾ thԆ 
45

 Quy chuӵn quy hoӱch QCVN 01-2008. 
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- Trong Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi, Hình 2 ŚԜŀ Ǌŀ ǘƘǳӷt ng֓  
"công viên Śƾ ǘƘԆ" và "ǾԜԐƴ Ƙƻŀ ǾŁ ǾԜԐn dӱoϦΣ ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ Śƽ, ԑ BӲng 13 và 14 cԛa ŎƘƝƴƘ ǾŇƴ ōӲn 
Śƽ, nh֓ ng thuӷt ng֓  Śƽ biԀn thành "cây ȄŀƴƘ Śƾ ǘƘԆ" và "cây xanh cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑέ; và 

- Trong Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi, khu v֔ c nԍƛ Śƾ có lúc bao 
gԊm 9 huyԄn, có lúc bao gԊm 10 huyԄn (vԏi quӷƴ IŁ 7ƾƴƎ ōԋ sung) ԑ nh n֓g vԆ trí khác nhau. 
Trung tâm lԆch s֒  cԛa Hà Nԍi bao gԊm 5 quӷnΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ có bao gԊm quӷn Tây HԊ mԏƛ ŚԜԓc công 
nhӷn là quӷn nԍƛ ŚƾΣ mà không phӲi là quӷn Thanh Xuân vԉn Śń ŚԜԓŎ Śƾ ǘƘԆ hóa ǘǊԜԏŎ Śƽ Ǌӳt 
lâu. 
 

S֔  bӳt nhӳt nói trên có thԂ tӱo ra nh֓ ng trԑ ngӱi trong viԄc thu thӷp và trình bày thông tin và dӶƴ ŚԀn 
các tӷp hԓp d  ֓liԄu khác nhau; chúng không chính xác và không ǘԜԎƴƎ ǘƘƝŎƘ vԏi nhau. Ví dԚ, diԄn tích 
công viên ԑ 9 quӷn nԍƛ Śƾ vào ƴŇƳ нллп ŚԜԓc nêu trong báo cáo HAIDEP46 là 0.9m2/ƴƎԜԐi, trong khi 
con sԉ ŚԜԓc chuyԂƴ Śԋi t  ֑diԄn tích nêu trong Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh 
Hà Nԍi là 2.08m2/ƴƎԜԐi. Mԍt ví dԚ khác là các báo cáo nói trên chԅ ra rӹng hoàn toàn không có công viên 
ǾŁ ǾԜԐn hoa ԑ quӷƴ ¢ƘŀƴƘ ·ǳŃƴΣ ǘǊƻƴƎ ƪƘƛ ŎłŎ ǉǳŀƴ ǎłǘ Śń ŎƘԝng minh rӹng có tԏi ǾŁƛ ǾԜԐn hoa/sân 
ŎƘԎƛ ǘԊn tӱi ԑ mԌi ǇƘԜԐng cԛa quӷn này. Có thԂ hiԂu rӹng, các d֓  liԄu chính thԝc hiԄn tӱi vԁ ǾԜԐn hoa ԑ 
cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ không phӲƴ łƴƘ ŚǵƴƎ ǘh c֔ trӱng, vì nó không bao gԊm nh֓ ƴƎ ǾԜԐƴ ƘƻŀΣ ǎŃƴ ŎƘԎƛ ŚŀƴƎ 
ŚԜԓc quӲn lý ԑ cӳǇ ǇƘԜԐng. 
 
"D  ֓liԄu hiԄn tӱi cԛa chúng tôi không bao gԊƳ ǾԜԐn hoa ԑ cӳǇ ŚԎƴ ǾԆ ԑ" 

Chuyên gia cao cӳp Śń Śԁ xuӳt Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi  

1ÕÙ íѿÎÈ ÖѺ ÑÕѫÎ ÌĻ ÎÈÛ ÃÈÕÎÇ Ãҏ ÃÈҏÁ tѪÏ íiѺÕ kiѽÎ cho íѿÁ íiѻÍ h҆É hҀÐ/vui ch i҇ 

 
Luӷt Nhà ԑ 2005 ŎƘƻ ǇƘŞǇ ƴƎԜԐi sԑ h u֓ và s֒  dԚƴƎ ŎŇƴ Ƙԍ, thông qua Ban QuӲn lý tòa nhà cԛa hԇ, 
ŚԜԓc quyԀǘ ŚԆnh làm thԀ ƴŁƻ ŚԂ s֒  dԚng các không gian chung. Tuy nhiên, luӷt này cho Ban QuӲn lý nhà 
cԛa thành phԉ όǘǊƻƴƎ ǘǊԜԐng hԓp nhà ԑ xã hԍi) và chԛ ŚӴǳ ǘԜ όŚԉi vԏƛ ǘǊԜԐng hԓp nhà ԑ ǘƘԜԎƴƎ Ƴӱi) 
quyԁn l֔ Ŏ ŚłƴƎ ƪԂ khi hԇ có trách nhiԄm quӲn lý tòa nhà t  ֑khi nó mԏƛ ŚԜԓŎ ŚԜŀ ǾŁƻ ǎ ֒dԚng cho tԏi 
khi thành lӷp ŚԜԓc Ban quӲn lý tòa nhà. Nh ƴ֓Ǝ ƴƎԜԐi này ǘƘԜԐng cԉ tình trì hoãn viԄc thành lӷp Ban 
QuӲƴ ƭȇ ǘƼŀ ƴƘŁ ŚԂ kéo dài s֔  chiԀm ŚƽƴƎ ōӳt hԓp pháp cԛa hԇ các diԄn tích ŎƘǳƴƎ ŚԂ kiԀm lԓi cho cá 
nhân, trong khi ŎԜ dân không có không gian cho các cuԍc hԇp và vui ŎƘԎƛΦ 7Ԃ khӸc phԚc Śiԁu này, Quy 
chԀ quӲƴ ƭȇ ŎƘǳƴƎ ŎԜ ǘӱi Hà Nԍi47 mԏi ŚŃy nói rӹng nԀu mԍt d  ֔án xây d֔ƴƎ ŎƘǳƴƎ ŎԜ ƪƘƾƴƎ Ŏƽ ŎƘԌ cho 
các hoӱǘ Śԍng cԍƴƎ ŚԊƴƎΣ ŎłŎ ƴƘŁ ŚӴǳ ǘԜ Ŏƽ ǘǊłŎƘ ƴƘƛԄm bԉ trí mԍt không gian cho mԚŎ ŚƝŎƘ ƴŁȅ Ŏƽ diԄn 
tích tԉi thiԂu tính theo 0.8m2κŎŇƴ Ƙԍ ƴƘԜƴƎ ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc nhԈ ƘԎƴ осƳ2. Tuy nhiên, nhiԁǳ ƴƎԜԐƛ ŚŀƴƎ 
sԉƴƎ ǘǊƻƴƎ ŎłŎ ŎŇƴ Ƙԍ ŚԜԓc xây d֔ƴƎ ǘǊԜԏc thԐƛ ŚƛԂƳ ōŀƴ ƘŁƴƘ ǉǳȅ ŚԆnh này vӶn bԆ ӲƴƘ ƘԜԑng. 

4ÈÉѹÕ ÍÉÎÈ ÂѪÃÈ ÔÒÏÎÇ ÑÕѫÎ ÌĻ íѬÔ ÃĖÎÇ 

 
¢ƘŜƻ ŎłŎ ǉǳȅ ŚԆƴƘ ƘԜԏng dӶn th c֔ hiԄn Luӷǘ 7ӳǘ Śŀƛ 200348, bӲƴ ŚԊ ŚԂ theo dõi và lӷp quy hoӱch s֒  
dԚƴƎ Śӳt có t֗  lԄ lԏn nhӳt chԅ 1/2лллΣ ǘǊşƴ Śƽ Śӳt ԑ Śƾ ǘƘԆ ŚԜԓŎ ŚłƴƘ Řӳu bӹng mԍt màu nhӳǘ ŚԆnh, màu 
này bao phԛ các nhà ԑΣ ƭŁƴ ŚԜԐng, cây xanh, ǾԜԐn hoa/ǎŃƴ ŎƘԎƛ Ǿ.v., mà ƪƘƾƴƎ Ŏƽ ŚӼŎ ŚƛԂƳ ŚԂ phân 

                                                           
46

 HAIDEP. 2007. Báo cáo cuԉi cùng. MԚc ά7iԁu kiԄn sԉngέΦ ¢ǊŀƴƎ о-23. LԜu ý rӹng 9 quӷn ŚԜԓc ghi trong báo cáo HAIDEP, 
so vԏi Báo cáo ThuyԀt minh Tԋng hԓp cho Quy hoӱch Cây xanh Hà Nԍi, có thêm quӷn Long Biên, nhԜng lӱi không có quӷn 
T֑  Liêm. 
47

 QuyԀt ŚԆnh cԛa UBND thành phԉ Hà Nԍi No.01/2013/QD-UBND ngày 04/01/2013 ban hành Quy chԀ quӲn lý tòa nhà 
chung cԜ ԑ Hà Nԍi 
48

 Thông tԜ No.13/2011/TT-BTNMT ngày 15/4/2011 Quy ŚԆnh vԁ ký hiԄu vԁ hiԄn trӱng s֒  dԚng Śӳt phԚc vԚ công tác quy 
hoӱch s֒  dԚng Śӳt. 
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biԄt chúng vԏi nhau. Các bӲƴ ŚԊ ƴƘԜ Ǿӷy không cho phép hiԂn thԆ nh ƴ֓Ǝ ǘƘŀȅ Śԋi trong s֒  dԚƴƎ Śӳt. Ví 
dԚΣ Śӳt công xung quanh các ŎƘǳƴƎ ŎԜ ŎǷ ǘƘǳԍc sԑ h u֓ ƴƘŁ ƴԜԏc bԆ lӳn chiԀm bԑƛ ŎłŎ ŎԜ ŘŃƴ ƴƘԜ ǘƘԀ 
nào Śń ƪƘƾƴƎ ŚԜԓc ghi nhӷn lӱi49. Xem Hình 1 ŘԜԏƛ ŚŃȅΦ 

 
Hình 1 Quy hoӱch chi tiԀt s֒  dԚƴƎ Śӳt quӷƴ Iŀƛ .Ł ¢ǊԜƴƎ 

 
NguԊn: KiԀn trúc sԜ TrӴn Huy Ánh 

 
Không có sԉ liԄu thԉƴƎ ƪş ŚłƴƎ ǘƛƴ Ŏӷy vԁ Śӳt công tӱi Hà Nԍi. Trong hԄ thԉng quӲƴ ƭȇ ƴƘŁ ƴԜԏc, các cӳp 
ǘǊşƴ ǘƘԜԐng d֔ ŀ ǾŁƻ ŎłŎ ǘƘƾƴƎ ǘƛƴ ŚԜԓc cung cӳp bԑi các cӳp thӳǇ ƘԎƴ ŎƘƻ ǾƛԄc ra quyԀǘ ŚԆnh, trong khi 
thiԀu các công cԚ ŚԂ kiԂm tra chéo. Trong nhiԁǳ ǘǊԜԐng hԓp, cӳp ŘԜԏi không báo cáo hành vi vi phӱm 
quy hoӱch bԑi vì nó có thԂ ŚԜԓŎ ȄŜƳ ƴƘԜ ƭŁ ǘƘa֑ nhӷƴ ŚƛԂm yԀu cԛa hԇ (hoӼc thӷm chí tòng phӱm) 
trong quӲn lý quy hoӱch. HԄ thԉng báo cáo, phԉi hԓp và quӲn lý thông tin hiԄƴ ƴŀȅ ƪƘƾƴƎ ŎƘƻ ǇƘŞǇ ŚԜŀ 
ra mԍt bԝc tranh rõ ràng vԁ viԄc còn lӱƛ ōŀƻ ƴƘƛşǳ Śӳǘ ŎƾƴƎ ǾŁ ƴƽ ŚŀƴƎ ŚԜԓc s֒  dԚƴƎ ƴƘԜ ǘƘԀ ƴŁƻ ŚԂ 
phԚc vԚ cho quy hoӱŎƘ ǘǊƻƴƎ ǘԜԎƴƎ ƭŀƛΦ  
 

  

                                                           
49

 PhԈng vӳn mԍt chuyên gia cao cӳp cԛa Sԑ Tài nguyên Môƛ ǘǊԜԐng Hà Nԍi 
















































































































