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GIỚI THIỆU
Không gian công cộng (KGCC) có những lợi ích to lớn đối với đời sống
đô thị, thông qua việc cung cấp không gian cho người dân đô thị nghỉ
ngơi, thư giãn, giải trí, tham gia các hoạt động thể thao, giáo dục và văn
hóa, thúc đẩy tương tác xã hội giữa người dân, tăng cường sự gắn kết
cộng đồng, từ đó nâng cao chất lượng đời sống đô thị cũng như hỗ trợ
thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, việc cung cấp đủ KGCC có chất
lượng cho người dân đô thị vẫn luôn là một thách thức lớn ở tất cả các
thành phố trên thế giới, dù ở các nước phát triển hay đang phát triển,
do nhiều nguyên nhân như áp lực dân số cao, khan hiếm nguồn lực đất
đai và khả năng tài chính hạn chế của Nhà nước.
Việc khu vực tư nhân tham gia vào cung cấp và quản lý các cơ sở hạ
tầng thiết yếu trong xã hội không phải là một hiện tượng mới. Trong
bối cảnh toàn cầu hóa nền kinh tế thế giới diễn ra ở mức độ cao, nguồn
vốn đầu tư tư nhân ngày càng được tự do hóa và tích cực tìm kiếm các
cơ hội đầu tư mới, các quan điểm về phân chia vai trò và mối quan hệ
giữa Nhà nước và khu vực tư nhân cũng có nhiều đổi mới. Thay vì quan
điểm truyền thống cho rằng Nhà nước phải phụ trách việc đầu tư và
vận hành các cơ sở hạ tầng để khu vực tư nhân tập trung vào các hoạt
động kinh doanh thuần túy, các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước
ngày càng thừa nhận vai trò tích cực của các doanh nghiệp tư nhân
trong việc bù đắp thiếu hụt nguồn vốn công trong phát triển cơ sở hạ
tầng cũng như nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý các hạ tầng này. Việc
khu vực tư nhân tham gia phát triển và tạo dựng các KGCC trong các đô
thị cũng không nằm ngoài xu hướng trên.
Báo cáo này nằm trong khuôn khổ nghiên cứu về “Vai trò của khu vực
tư nhân trong kiến tạo các KGCC tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”
được tiến hành bởi trường Đại học Montreal, Canada với sự hỗ trợ của
tổ chức HealthBridge Canada tại Việt Nam. Báo cáo này tập trung vào
việc đánh giá kinh nghiệm của các chính quyền thành phố trên thế giới
trong hợp tác với khu vực tư nhân nhằm mang lại nhiều KGCC với chất
lượng tốt cho cư dân đô thị, từ đó đưa ra các khuyến nghị chính sách
nhằm khắc phục các rào cản trong hợp tác với khu vực tư nhân trong
cung cấp và vận hành KGCC, cũng như các thực hành tốt mà các đô thị
ở Việt Nam có thể học hỏi.
Báo cáo này nhằm phục vụ các chuyên gia chính sách, các nhà quản lý
đô thị, các doanh nghiệp tư nhân cũng như tổ chức xã hội có quan tâm
đến vấn đề KGCC trong thành phố.
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SỰ THAM GIA CỦA
KHU VỰC TƯ NHÂN
VÀO PHÁT TRIỂN
KGCC TRONG CÁC
ĐÔ THỊ

Ở các thành phố trên thế giới, khu vực tư nhân ngày càng
tham gia nhiều hơn vào việc xây dựng và quản lý các KGCC
vốn được coi là lĩnh vực mà Nhà nước chịu trách nhiệm.
Khu vực tư nhân có thể tham gia vào bất kỳ khâu nào của
quá trình kiến tạo KGCC như lập quy hoạch, đầu tư, xây
dựng, quản lý, và bảo trì. Cách thức tham gia của các doanh
nghiệp tư nhân cũng rất đa dạng. Họ có thể là đơn vị được
Nhà nước thuê để xây dựng , vận hành KGCC , được thanh
toán trực tiếp bằng ngân sách công, cũng có thể là nhà
thầu xây dựng và vận hành KGCC trên cơ sở bù đắp kinh
phí bằng nguồn thu từ các dịch vụ gia tăng đi kèm. Trong
một số trường hợp, khu vực tư nhân có thể tự nguyện cung
cấp các dịch vụ vận hành KGCC mà không thu phí, thậm
chí xây dựng và mở cửa miễn phí các KGCC thuộc quyền sở
hữu và quản lý của họ cho công chúng thông qua các thỏa
thuận riêng với chính quyền hoặc như là một hoạt động
trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp . Sự tham gia của khu
vực tư nhân được cho là giúp khắc phục nhiều khó khăn
mà Nhà nước gặp phải trong lĩnh vực này; tuy nhiên cũng
tiềm ẩn nhiều hạn chế và rủi ro như trong bảng dưới đây.

KHI KHU VỰC TƯ NHÂN THAM GIA PHÁT TRIỂN KGCC
ƯU THẾ
 Có khả năng huy động vốn lớn và nhanh
 Tính linh hoạt và sáng tạo cao
 Khả năng quản lý chặt chẽ, hạn chế sai
phạm trong sử dụng KGCC
 Ít bị ràng buộc bởi các thủ tục hành chính
và tính quan liêu

HẠN CHẾ
 Sự tham gia của cộng đồng vào dự án rất
hạn chế
 Xu hướng thương mại hóa KGCC
 Chú trọng lợi nhuận ngắn hạn, bị chi phối
bởi mục tiêu phát triển bất động sản
 Rủi ro tư nhân hóa KGCC, hạn chế quyền
tiếp cận của các nhóm yếu thế trong xã hội
 Công tác quản lý và triển khai các quy

định của Nhà nước khó khăn hơn
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CÁC THÁCH THỨC TRONG HỢP TÁC VỚI KHU VỰC TƯ
NHÂN ĐỂ PHÁT TRIỂN KGCC & CÁC KHUYẾN NGHỊ
CHÍNH SÁCH
1. Về tài chính

Môt trong những yếu tố then chốt quyết định việc xây dựng và
vận hành thành công các KGCC là vấn đề tài chính. Trong bối
cảnh ngân sách công ngày càng hạn hẹp, nhiều thành phố đã
thử nghiệm các phương thức mới trong đầu tư và/ hoặc KGCC
với sự tham gia ngày càng đa dạng của khu vực tư nhân. Một
mặt, việc khu vực tư nhân tham gia đầu tư KGCC giúp giải quyết
khó khăn về tài chính mà nhiều thành phố gặp phải; mặt khác,
điều này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Có thể kể đến như sự thiếu
ổn định của dòng vốn đầu tư vốn phụ thuộc vào ‘sức khỏe’ tài
chính của các đối tác tư nhân; việc dự án bị đội vốn đầu tư dẫn
đến bị đình trệ hoặc bỏ dở; tình trạng chủ đầu tư chỉ chú trọng
vào khâu xây dựng ban đầu hoặc chạy theo các hạng mục đầu
tư tốn kém mà thiếu tính toán ngân sách dài hạn cho hoạt động
vận hành và duy tu bảo dưỡng trong dài hạn; hoặc các KGCC
được xây dựng với mục đích chính để gia tăng giá trị cho các dự
án bất động sản liền kề của chủ đầu tư. Đây đều là các vấn đề
có thể ảnh hưởng đến tiến độ và/ hoặc chất lượng của các dự
án KGCC do các chủ đầu tư tư nhân xây dựng.
Khuyến nghị:
 Các dự án đầu tư và vận hành KGCC cần dự trù kinh phí cho
trọn vẹn một vòng đời của KGCC, từ bước xây dựng đến vận
hành, giám sát, đánh giá, bảo trì, nâng cấp, cũng như các dịch
vụ đi kèm như vệ sinh, an ninh, vv.
 Xác định môt chiến lược hợp tác với khu vực tư nhân, tập
trung vào việc chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bất
động sản, trong đó các chủ đầu tư có trách nhiệm đóng góp và
chia sẻ ngân sách phục vụ xây dựng và bảo trì các KGCC trong
thành phố.
 Thử nghiệm các cơ chế tài chính mới nhằm phục vụ xây
dựng và vận hành KGCC, có thể kể đến một số ví dụ như:
+ Phương pháp quy hoạch điều chỉnh đất (land readjustment)
+ Phương pháp phát triển theo định hướng giao thông công
cộng (Transit-oriented development)1
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Là hình thức trong đó một nhóm các chủ đất được yêu cầu hợp tác để đóng góp hoặc

chia sẻ đất một cách tự nguyện, lập kế hoạch chung và cùng đầu tư hạ tầng
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+ Cơ chế chuyển nhượng quyền phát triển bất động sản (Transfer building
rights)2
+ Phương pháp quy hoạch “phân khu khuyến khích” (“incentive zoning”)3
+ Quy định các nghĩa vụ tài chính và phi tài chính của chủ đầu tư khi triển
khai các dự án bất động sản để phục vụ phát triển các KGCC cho thành phố
 Tiếp cận linh hoạt với vấn đề cơ chế đóng góp tài chính nhằm tạo điều kiện
cho khu vực tư nhân tham gia vào phát triển KGCC, trong điều kiện tổ chức giám
sát chặt chẽ.
 Đẩy mạnh chia sẻ thông tin và hợp tác với các đối tác trong và ngoài nhà
nước nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác phát triển KGCC, tận dụng các nguồn
lực đất đai và tài chính, cũng như giảm thiểu chi phí đầu tư và vận hành.

2. Về quá
trình
lập kế
hoạch

Việc xây dựng và vận hành, bảo trì KGCC đòi hỏi một quá trình lập kế hoạch chi
tiết, dài hạn và toàn diện, mang tính chiến lược, từ khâu xác định mục tiêu, lập
quy hoạch, ban hành chính sách, triển khai đầu tư, điều phối các bên liên quan,
vv. Điều này nhằm đảm bảo các KGCC đáp ứng quy định pháp luật và phù hợp
với các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung, cũng như các dự án phát triển KGCC
được triển khai thành công. Các khó khăn thường gặp phải trong việc lập kế
hoạch với sự tham gia của khu vực tư nhân là: thiếu vắng một chiến lược tổng
thể về KGCC hoặc không có các chính sách, biện pháp hữu hiệu để triển khai
chiến lược; thiết kế KGCC của chủ đầu tư tư nhân không đảm bảo tính kết nối với
không gian đô thị nói chung và khả năng tiếp cận của người dân; thiếu sự phối
– kết hợp giữa các đối tác trong và ngoài nhà nước trong phát triển KGCC; thiếu
sự tham gia của người dân vào việc lập quy hoạch và triển khai dự án KGCC.
Khuyến nghị:
 Triển khai cơ chế quản lý tài sản công chặt chẽ trong quá trình hợp tác với
khu vực tư nhân.
 Đảm bảo quá trình lập kế hoạch đồng bộ và mang tính chiến lược dài hạn,
có sự tham gia của cộng đồng.
 Có quy trình mua sắm và ký kết hợp đồng minh bạch, rõ ràng giữa Nhà nước
và các đối tác tư nhân.
 Triển khai các dự án thí điểm để rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình
thành công trong điều kiện tổ chức giám sát chặt chẽ quá trình thí điểm.
 Có cơ chế giám sát đảm bảo trách nhiệm giải trình rõ ràng và minh bạch với
người sử dụng KGCC cũng như cộng đồng nói chung.
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Là công cụ hỗ trợ quy hoạch theo định hướng thị trường, trong đó quyền phát triển bất động sản của các

chủ đầu tư có thể giao dịch và chuyển nhượng giữa khu vực hạn chế và khu vực ưu tiên phát triển
3

Là phương pháp quy hoạch trong đó đưa ra các giới hạn và phạm vi khuyến khích để hấp dẫn các nhà đầu
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3. Về quản Nếu như việc lập kế hoạch là quá trình chuẩn bị để việc xây dựng và quản
lý KGCC lý KGCC được bền vững và đáp ứng các mục tiêu kinh tế - xã hội nhất định
trong dài hạn, công tác quản lý tập trung vào các hoạt động vận hành
thường ngày sẽ giúp khai thác các công dụng của KGCC một cách hiệu quả.
Trong thực tế, dù phần lớn các KGCC ở các thành phố trên thế giới là thuộc
sở hữu công dưới quyền quản lý của Nhà nước, ngày càng nhiều KGCC có
sự tham gia quản lý của các đối tác ngoài nhà nước, dưới các hình thức
ngày càng đa dạng, từ mô hình quản lý bởi tổ chức phi lợi nhuận, hoặc Nhà
nước thuê công ty tư nhân quản lý cho đến các công ty tư nhân chịu toàn
bộ trách nhiệm và kinh phí quản lý KGCC.

Cụ thể trong công tác quản lý KGCC có nhiều vấn đề cần quan tâm ví dụ
như quyền sở hữu khu đất dùng để xây dựng KGCC (thuộc sở hữu công hay
tư hay hỗn hợp), từ đó quyết định việc đơn vị nào chịu trách nhiệm quản
lý KGCC cũng như có quyền đưa ra các quy định về sử dụng KGCC; việc các
KGCC do các đối tác tư nhân phát triển có thể có nhiều quy định gián tiếp
hạn chế việc tiếp cận và sử dụng của công chúng; việc vận hành KGCC
bởi các đối tác tư nhân chịu nhiều rủi ro do các biến động về tình hình tài
chính và pháp lý của các đơn vị này; việc giám sát công tác quản lý KGCC
của các đối tác tư nhân nhằm tránh xảy ra sai phạm (ví dụ sử dụng KGCC
sai mục đích), đảm bảo minh bạch và trách nhiệm giải trình với người sử
dụng KGCC nói riêng và cộng đồng nói chung (ví dụ các kênh cho người
dân phản ánh và kiến nghị khi có vấn đề với chất lượng của KGCC). Tất cả
các vấn đề nói trên đặt ra thách thức lớn cho Nhà nước trong việc làm thế
nào xây dựng khung pháp lý cho sự tham gia của các đối tác tư nhân trong
kiến tạo KGCC, xây dựng cơ chế hợp tác giữa các bên trong quá trình vận
hành KGCC và đảm bảo hiệu quả giám sát của Nhà nước với công tác quản
lý KGCC.
Khuyến nghị:
 Tùy theo bối cảnh mỗi quốc gia có thể cân nhắc thử nghiệm nhiều mô
hình quản lý khác nhau ví dụ như lập một ủy ban điều phối chung, hợp tác
với các tập đoàn bất động sản lớn hoặc các tổ chức xã hội, mô hình “khu
vực phát triển kinh doanh”, ký kết thỏa thuận hợp tác giữa nhiều bên, vv.
 Làm rõ các quy định của pháp luật về cá nhân/ đơn vị chịu trách nhiệm
với các mặt khác nhau trong vận hành KGCC như vấn đề vệ sinh, an ninh,
vấn đề duy tu cơ sở hạ tầng (điện, nước, cây xanh, sân chơi, nhà vệ sinh),
trách nhiệm pháp lý trong trường hợp xảy ra tai nạn, vv. nhất là đối với các
KGCC do đối tác tư nhân sở hữu và/ hoặc vận hành một phần hoặc toàn bộ.
 Ban hành các quy định và có cơ chế giám sát để đảm bảo khả năng tiếp
cận và sử dụng các KGCC một cách thống nhất giữa các KGCC thuộc sở hữu
công và KGCC thuộc quyền sở hữu/ vận hành của tư nhân.
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 Huy động sự tham gia của người dân vào giám sát chất lượng KGCC, từ
đó thúc đẩy sự quan tâm của người dân với các KGCC cũng như giảm thiểu
chi phí an ninh và vệ sinh nhờ sự chủ động tham gia của cộng đồng; ví dụ
như thông qua hỗ trợ các sáng kiến và hoạt động sử dụng KGCC do chính
người dân đề xuất.
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4. Về chất Việc đánh giá chất lượng KGCC là cơ sở cho hoạt động quản lý và giám sát
lượng của KGCC. Chất lượng của một KGCC bao gồm nhiều yếu tố như tính an toàn
KGCC (bao gồm cả mức độ an toàn trong thực tế cũng như cảm nhận của người

dân về mức độ an toàn), khả năng tiếp cận phổ cập và sử dụng bình đẳng
giữa các nhóm đối tượng sử dụng KGCC khác nhau (KGCC có đầy đủ trang
thiết bị, có khả năng hỗ trợ nhiều loại hình hoạt động đa dạng, có thân
thiện với người sử dụng hay không), vấn đề tội phạm hóa và ngăn cản một
số nhóm đối tượng yếu thế sử dụng KGCC (như người vô gia cư, người lao
động trong khu vực phi chính thức), nhất là ở các KGCC do tư nhân sở hữu
và/ hoặc quản lý do các chủ đầu tư thường ưu tiên thu hút nhóm đối tượng
khách hàng trung và cao cấp; vấn đề phân bổ KGCC trong không gian đô
thị (thiếu kết nối giữa các KGCC với nhau và giữa KGCC với các tiện ích đô
thị khác như giao thông cộng cộng, vỉa hè, đường dành cho xe đạp, vv.)
Khuyến nghị:
 Ưu tiên hình thành các KGCC đa chức năng, có thể sử dụng cùng lúc
cho nhiều hoạt động khác nhau bởi nhiều nhóm công chúng khác nhau,
từ đó thúc đẩy mức độ an toàn và cởi mở của KGCC.
 Kết nối các KGCC trong đô thị thông qua các thiết kế vỉa hè, đường cho
xe đạp, cầu vượt cho người đi bộ, bố trí bãi đỗ xe, không phân biệt KGCC đó
thuộc sở hữu công hay tư hay hỗn hợp.
 Loại bỏ các rào cản với việc tiếp cận KGCC của người dân như hàng rào,
cửa an ninh hay thu phí vào cửa.
 Tận dụng các không gian xen kẽ trong đô thị có thể tái thiết kế thành
các KGCC phục vụ người dân.
 Ban hành quy chuẩn cụ thể về các cơ sở vật chất tối thiểu cần có của
một KGCC như trang thiết bị vệ sinh, thoát nước, chiếu sáng, thu gom rác
thải, cứu hỏa, nước uống, ghế đá, chòi nghỉ chân, vv.
 Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng trong thiết kế, xây dựng và vận
hành KGCC.
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CÁC THỰC HÀNH TỐT TRONG HỢP TÁC VỚI KHU VỰC
TƯ NHÂN ĐỂ CUNG CẤP VÀ/ HOẶC VẬN HÀNH KGCC

HUY ĐỘNG
TƯ NHÂN
THAM GIA
PHÁT TRIỂN
VÀ QUẢN LÝ
KHÔNG GIAN
CÔNG CỘNG

1

Đảm bảo quá trình quy hoạch và triển khai được đồng bộ, toàn diện
với tầm nhìn dài hạn

2

Huy động sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng, vận
hành và giám sát chất lượng KGCC

3

Xác định rõ vai trò, trách nhiệm cả về kỹ thuật và tài chính của mỗi
bên liên quan, theo suốt vòng đời của một KGCC

4

Tiếp cận một cách linh hoạt và sáng tạo, khuyến khích đổi mới và
sáng kiến, đồng thời đảm bảo quá trình giám sát và đánh giá chặt chẽ,
đề cao trách nhiệm giải trình

5

Tích cực thử nghiệm và áp dụng các cơ chế và công cụ pháp lý mới
trong quản lý và khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân vào
phát triển KGCC

6

Đảm bảo các KGCC, bất kể hình thức sở hữu và quản lý nào, đều có
thể được tiếp cận và sử dụng rộng rãi bởi đa dạng các nhóm đối
tượng trong xã hội
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MỘT SỐ ĐIỂN HÌNH THÀNH CÔNG TRÊN THẾ GIỚI TRONG
PHÁT TRIỂN KGCC VỚI SỰ THAM GIA CỦA KHU VỰC TƯ NHÂN
Orchard Road,
Singapore

Ở các thành phố trên thế giới, khu vực tư nhân ngày càng tham
gia nhiều hơn vào việc xây dựng và quản lý các KGCC vốn được
coi là lĩnh vực mà Nhà nước chịu trách nhiệm. Khu vực tư nhân
có thể tham gia vào bất kỳ khâu nào của quá trình kiến tạo KGCC
như lập quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, và bảo trì. Cách
thức tham gia của doanh nghiệp tư nhân cũng rất đa dạng, có
thể là đơn vị được ngân sách chi trả để xây dựng KGCC và cung
cấp các dịch vụ đi kèm, có thể là nhà thầu xây dựng và vận hành
KGCC với nguồn thu từ các dịch vụ gia tăng trong KGCC, cũng
có thể là thông qua cung cấp các KGCC mà một phần/ toàn bộ
thuộc sở hữu và quản lý tư nhân. Sự tham gia của khu vực tư
nhân được cho là giúp khắc phục nhiều khó khăn mà Nhà nước
gặp phải trong lĩnh vực này; tuy nhiên cũng tiềm ẩn nhiều hạn
chế và rủi ro như trong bảng dưới đây.

Đường Orchard, Singapore.
Tác giả: Nicholas Lannuzel
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Jakarta,
Indonesia

Năm 2015, thành phố Jakarta tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng cho các
không gian thân thiện với trẻ em. Đến hết năm 2019, đã có 290 không
gian như vậy được hoàn thiện, trong đó một phần được tài trợ từ nguồn
huy động các doanh nghiệp tư nhân đóng góp thông qua cơ chế trách
nhiệm xã hội

Pearl Street Triangle là KGCC ngoài trời đầu tiên ở DUMBO, Brooklyn.
Ảnh: Sở Giao thông New York
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Ahmedabad,
Ấn Độ

Trong quá trình nâng cấp quận kinh doanh trung tâm, chính quyền
thành phố đã áp dụng các công cụ như chuyển nhượng quyền phát
triển và thu phí với các chủ đầu tư muốn hưởng mật độ xây dựng cao
hơn mức quy định thông thường, từ đó tạo nguồn vốn để xây dựng
các KGCC trong khu vực này.

Brooklyn, Hoa Kỳ
Khu vực bên dưới cầu vượt Manhattan
(hay còn gọi là khu DUMBO) được
quy hoạch làm “khu vực phát triển
kinh doanh” (“Business Development
District”), sử dụng nguồn thuế bất
động sản để tái thiết khu vực này.
KGCC được nâng cấp thông qua tiến
hành kiểm kê quỹ đất, xác định các
không gian chưa được sử dụng/ sử
dụng kém hiệu quả để chuyển đổi
thành KGCC phục vụ cộng đồng, kết
nối các tuyến đường đạp xe và đi bộ,
nối liền khu vực này với các KGCC khác
trong thành phố. Hiện tại khu vực này
được quản lý theo hình thức hợp tác
công - tư.
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