
i 
 
 

 MỤC LỤC 

LỜ  C M  N ..................................................................................................... vi 

D N  MỤC   N  V  .................................................................................... vii 

D N  MỤC S   Ồ  B ỂU  Ồ ..................................................................... viii 

D N  MỤC B N  ........................................................................................... ix 

D N  MỤC TỪ V ẾT TẮT .............................................................................. x 

P ẦN MỞ  ẦU .................................................................................................. 1 

1. L   O  H N    T I ----------------------------------------------------------------- 1 

2. M   TI U V  NHI M V  NGHI N  ỨU --------------------------------------------- 2 

3.   I T  NG NGHI N  ỨU ----------------------------------------------------------- 2 

4. PH M VI NGHI N  ỨU -------------------------------------------------------------- 3 

5. KHUNG NGHI N  ỨU  ỦA LUẬN ÁN ----------------------------------------------- 4 

6. PH  NG PHÁP TI P  ẬN V  PH  NG PHÁP NGHI N  ỨU ------------------------ 5 

7. CẤU TR    ỦA LUẬN ÁN ----------------------------------------------------------- 9 

8. NH NG   NG G P M I  ỦA LUẬN ÁN -------------------------------------------- 9 

C Ư N   . TỔN  QU N C C C N  TR N  N   ÊN CỨU C  LIÊN 

QU N  ẾN  Ề TÀ  LUẬN  N ...................................................................... 10 

1.1. Tổng quan những công trình nghiên cứu ở nước ngoài ................... 10 

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động tới tăng trưởng 

kinh tế  ...................................................................................................... 10 

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động đến tăng trưởng 

kinh tế đô thị .................................................................................................. 15 

1.2. Tổng quan những công trình nghiên cứu trong nước....................... 19 

1.2.1. Nhóm công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động tới tăng trưởng 

kinh tế  ...................................................................................................... 19 

1.2.2. Nhóm công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động tới tăng trưởng 

kinh tế đô thị .................................................................................................. 21 

1.3.   nh gi  chung v  c c công trình nghiên cứu c   iên quan   n    tài 

 u n  n  ...................................................................................................... 23 

1.3.1. Những điểm có thể kế thừa đối với đề tài luận án .............................. 23 

1.3.2. Những điểm các học giả đã đề cập nhưng chưa thỏa đáng ................ 24 

1.3.3. Những vấn đề luận án phải tập trung nghiên cứu làm rõ ................... 25 

C Ư N    . C  SỞ L  LUẬN   N      C C N ÂN TỐ T C  ỘN  

TỚ  TĂN  TRƯỞN  K N  TẾ    T Ị V ỆT N M ............................... 25 

2.1. Cơ sở  ý  u n v  tăng trưởng kinh t   ô thị ....................................... 25 

2.1.1. Đô thị và những đặc trưng của kinh tế đô thị ..................................... 25 

2.1.1.1.  ặc trưng của đô thị ......................................................................... 25 

2.1.1.2.  ặc trưng của kinh tế đô thị ............................................................. 28 



ii 
 
 

2.1.2. Tăng trưởng kinh tế đô thị .................................................................. 30 

2.1.2.1.  ác mô hình tăng trưởng kinh tế ...................................................... 30 

2.1.2.2.  ặc trưng của tăng trưởng kinh tế đô thị ......................................... 31 

2.1.2.3. Những chỉ tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế đô thị ......................... 33 

2.2. Cơ sở  ý  u n v  c c nhân tố t c  ộng tới tăng trưởng kinh t   ô thị . 34 

2.2.1. Các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị .......................... 34 

2.2.1.1. Khái quát về các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị .... 34 

2.2.1.2. Nội hàm một số nhân tố chủ yếu ...................................................... 37 

2.2.2. Đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị ........... 61 

2.2.2.1.  ánh giá các nhân tố truyền thống tác động tới tăng trưởng kinh tế 

đô thị   ...................................................................................................... 61 

2.2.2.2.  ánh giá các nhân tố đặc trưng đô thị tác động tới tăng trưởng kinh 

tế đô thị  ...................................................................................................... 68 

2.3. Kinh nghiệm v  c c nhân tố t c  ộng tới tăng trưởng kinh t   ô thị 

của một số nước trên th  giới ..................................................................... 72 

2.3.1. Một số đô thị khu vực Đông Nam Á .................................................... 72 

2.3.1.1. Nhân tố Quy hoạch đô thị ................................................................. 72 

2.3.1.2. Nhân tố kiến trúc, cảnh quan đô thị ................................................. 74 

2.3.1.3. Nhân tố hệ thống giao thông đô thị .................................................. 75 

2.3.2. Một số đô thị của các nước đang phát triển ....................................... 76 

2.3.2.1. Nhân tố Quy hoạch đô thị ................................................................. 76 

2.3.2.2. Nhân tố kiến trúc, cảnh quan đô thị ................................................. 77 

2.3.3. Một số đô thị của các nước phát triển ................................................ 77 

2.3.3.1. Nhân tố Quy hoạch đô thị ................................................................. 77 

2.3.3.2. Nhân tố kiến trúc, cảnh quan đô thị ................................................. 80 

2.3.4. Bài học kinh nghiệm ............................................................................ 80 

Tiểu k t chương    ............................................................................................. 82 

C Ư N     .    N      C C N ÂN TỐ T C  ỘN   ẾN TĂN  

TRƯỞN  K N  TẾ    T Ị V ỆT N M .................................................... 83 

3.1.  iới thiệu v  hệ thống  ô thị Việt Nam và thành phố  à Nội ......... 83 

3.1.1. Giới thiệu về hệ thống đô thị Việt Nam ............................................... 83 

3.1.2. Giới thiệu sơ bộ về thành phố Hà Nội ................................................ 87 

3.2.   nh gi  thực trạng tăng trưởng kinh t  thành phố  à Nội ........... 90 

3.2.1. Đánh giá thực trạng tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội thời kỳ từ 

năm 2010 đến nay .......................................................................................... 90 

3.2.2. Những kết quả đạt được ...................................................................... 96 

3.2.3. Những bất cập trong tăng trưởng kinh tế đô thị ................................. 96 

3.2.4. Nguyên nhân của những tồn tại .......................................................... 98 



iii 
 
 

3.3.   nh gi  c c nhân tố t c  ộng   n tăng trưởng kinh t  thành phố 

 à Nội.  ...................................................................................................... 98 

3.3.1. Các nhân tố truyền thống .................................................................... 98 

3.3.1.1. Vốn đ u tư ........................................................................................ 98 

3.3.1.2. Lao động ......................................................................................... 100 

3.3.1.3. Năng suất các nhân tố tổng hợp TFP ............................................. 102 

3.3.2. Nhóm nhân tố đặc trưng đô thị ......................................................... 103 

3.3.2.1. Vị tr  của Hà Nội ............................................................................ 103 

3.3.2.2. Quy mô của thành phố Hà Nội ....................................................... 105 

3.3.2.3. Quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội ............................................... 108 

3.3.2.4. Kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố Hà Nội ............................... 112 

3.3.2.5. Hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị ...................................................... 115 

3.3.3. Áp dụng đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế thành 

phố Hà Nội bằng mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas .............................. 117 

3.3.4. Áp dụng đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế thành 

phố Hà Nội bằng phương pháp hạch toán thống kê ................................... 120 

Tiểu k t chương     ......................................................................................... 123 

C Ư N   V.  ỊN   ƯỚN        P  P T ÚC  ẨY TĂN  TRƯỞN  

K N  TẾ    T Ị V ỆT N M ..................................................................... 124 

4.1.  ịnh hướng mô hình tăng trưởng kinh t   ô thị Việt Nam   n năm 

2030.   .................................................................................................... 124 

4.1.1. Quan điểm về mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị ............................ 124 

4.1.2. Định hướng mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam đến năm 

2030   .................................................................................................... 124 

4.1.2.1.  ịnh hướng mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam ............ 124 

4.1.2.2.  ịnh hướng mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội ......... 128 

4.2. C c giải ph p thúc  ẩy tăng trưởng kinh t   ô thị Việt Nam ........ 129 

4.2.1. Nhóm giải pháp cải thiện các nhân tố nguồn lực ............................. 129 

4.2.1.1. Giải pháp số     ải thiện nhân tố vốn đ u tư cho phát tri n đô thị 129 

4.2.1.2. Giải pháp số    Phát tri n và s  d ng tốt ngu n nhân l c chất lượng 

cao.   .................................................................................................... 130 

4.2.1.3. Giải pháp số    Tăng cường đ ng g p của nhân tố TFP ................ 131 

4.2.2. Nhóm giải pháp cải thiện các nhân tố đặc trưng đô thị ................... 134 

4.2.2.1. Giải pháp số     ải cách quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội  ...... 134 

4.2.2.2. Giải pháp số    Nâng cao th m m  kiến trúc, cảnh quan đô thị .... 135 

4.2.2.3. Giải pháp số    Hoàn thiện hệ thống kết cấu đô thị hiện đại ......... 137 

Tiểu k t chương  V ......................................................................................... 138 

KẾT LUẬN ...................................................................................................... 139 



iv 
 
 

D N  MỤC C C C N  TR N  K O   ỌC  Ã C N  BỐ CỦ  TÁC 

    C  L ÊN QU N  Ề TÀ  LUẬN  N ................................................... 140 

D N  MỤC TÀ  L ỆU T  M K  O ....................................................... 142 

1. DANH M   T I LI U THAM KHẢO TI NG VI T -------------------------------- 142 

2. DANH M   T I LI U THAM KHẢO TI NG N    NGOÀI ----------------------- 146 

P Ụ LỤC ......................................................................................................... 151 

Ph  l c số     huỗi số liệu K và L dùng đ  đo hàm sản xuất  obb-Douglass 151 

Ph  l c số    Quy hoạch đô thị một số thành phố trên thế giới ........................ 152 

Ph  l c số    Kiến trúc, cảnh quan một số đô thị trên thế giới ......................... 156 

Ph  l c số    Quy hoạch thành phố Hà Nội trong lịch s  và Quy hoạch giai đoạn 

đến năm  0 0 .................................................................................................... 160 

Ph  l c số    Kiến trúc, cảnh quan thành phố Hà Nội trong lịch s  ................. 162 

Ph  l c số    Một số công trình kiến trúc đi m nhấn của thành phố Hà Nội hiện 

nay ..................................................................................................................... 164 

 

  

 



v 
 
 

LỜ  C M  O N  

 

         Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu 

của riêng tôi. Mọi số liệu  tài liệu kế thừa và s  dụng 

tham khảo trong luận án đều minh bạch  trung thực và 

được tr ch d n rõ ràng. Các kết luận khoa học của 

luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công 

trình nào khác. 

                                                                              
T C     LUẬN  N 

 

 

 

 

                                                                           Nguy n Lê Vinh 

 

                                                          

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 
 

LỜ  C M  N 

 

 Sau  quá trình h c tập, tìm đ c tài liệu, h c h i, nghiên cứu, đến nay bản 

luận án của tôi đã hoàn thành  Tác giả xin bày t  lòng biết ơn chân thành và sâu 

sắc nhất tới người hướng dẫn khoa h c - GS.TS Ngô Thắng Lợi và TS  ao 

Ng c Lân, người th y đã tận tình chỉ bảo, động viên, thúc đ y niềm đam mê 

nghiên cứu khoa h c và hướng dẫn, giúp đ  tôi trong suốt thời gian qua đ  

nghiên cứu và hoàn thành luận án này  

 Tác giả xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Viện  hiến lược phát tri n - 

 ộ Kế hoạch và   u tư, Văn phòng Viện  hiến lược phát tri n,  an  hiến lược 

phát tri n Vùng  Viện  hiến lược phát tri n,  ộ Kế hoạch và   u tư , đã giúp 

đ  và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình đào tạo  

Tác giả xin chân thành cảm ơn các th y cô trong Tổ bộ môn chuyên 

ngành Kinh tế phát tri n, các chuyên gia, các nhà khoa h c và các nhà quản l  

đã giúp đ  c ng như g p   nhiều   kiến qu  báu cả về nội dung khoa h c và 

phương pháp nghiên cứu giúp tôi hoàn thành luận án  

 Xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè và các đ ng nghiệp đã động viên, 
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P ẦN MỞ  ẦU 

1. Lý do chọn    tài 

 ô thị là địa bàn c  tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, là một th c th  kinh tế 

hay c c tăng trưởng kinh tế ch nh của tỉnh, vùng và của quốc gia  Theo số liệu 

của  ộ Xây d ng, năm  0 0, tổng diện t ch đất thuộc ranh giới hành ch nh đô 

thị nước ta chiếm khoảng  0% diện t ch đất t  nhiên cả nước, nhưng hàng năm 

kinh tế khu v c đô thị đ ng g p khoảng  0% G P  Như vậy, vai trò của kinh tế 

đô thị đối với tăng trưởng nền kinh tế quốc dân đã được khẳng định rõ ràng   

Theo số liệu của Tổng c c Thống kê, t  lệ đô thị h a của Việt Nam năm 

 0 0 mới đạt   %, trong khi thế giới đã đạt t  lệ đô thị h a trung bình  0% từ 

năm  00   Phát tri n đô thị g p ph n thúc đ y tăng trưởng kinh tế, hơn nữa, t  

lệ đô thị h a c ng là một trong các tiêu ch  xác định quốc gia thuộc các nh m 

nước phát tri n hay đang phát tri n   o đ , phát tri n đô thị tại Việt Nam s  vẫn 

là xu thế tất yếu khách quan trong thời gian tới  Nghiên cứu sâu hơn về kinh tế 

đô thị là rất c n thiết đ  th c hiện thành công các m c tiêu tăng trưởng kinh tế 

và phát tri n kinh tế - xã hội, nên tác giả đã l a ch n đô thị làm th c th  kinh tế 

đ  nghiên cứu  

Về mặt cơ sở l  luận khoa h c, nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế đã thu 

hút được s  quan tâm của rất nhiều nhà khoa h c.  ã từ rất lâu, các nhà nghiên 

cứu kinh tế luôn đi tìm ngu n gốc và bản chất th c s  của tăng trưởng kinh tế 

được bắt ngu n từ đâu, điều gì đã tạo ra tăng trưởng kinh tế và đã c  nhiều kết 

quả nghiên cứu về lĩnh v c  này  Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn một số vấn đề 

l  luận về tăng trưởng kinh tế đô thị và các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh 

tế đô thị vẫn chưa được làm sáng t , nhất là trong bối cảnh hiện nay, như các 

nhân tố nào tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, t nh chất nào đã tạo nên sức 

mạnh cho tăng trưởng kinh tế đô thị và tạo nên s  khác biệt giữa kinh tế đô thị 

với nền kinh tế quốc dân, kinh tế vùng, kinh tế nông thôn, đ  đô thị luôn đ ng 

g p lớn và đạt mức tăng trưởng cao trong nền kinh tế, đ ng thời c  sức thu hút 

mạnh m   s  thành công, thất bại trong tăng trưởng kinh tế đô thị là gì  Nên 

thúc đ y nhân tố nào hay t nh chất nào của các nhân tố tác động đ  tạo nên s  

thịnh vượng, giàu c  cho tăng trưởng kinh tế đô thị… 

Về tình hình th c tiễn tại Việt Nam, quá trình đô thị h a đi sau nhiều 

nước, nghiên cứu về kinh tế đô thị được bắt đ u ở Việt Nam khoảng hai mươi 

năm nay  Trong nước đã c  khá nhiều nghiên cứu phân t ch về tăng trưởng kinh 

tế trên toàn lãnh thổ quốc gia, tăng trưởng kinh tế vùng   , Nhưng khác với kinh 

tế quốc gia và kinh tế vùng, tăng trưởng kinh tế đô thị là s  tập trung các ngành, 

các hoạt động kinh tế với mật độ cao  agglomeration clustering    ác nghiên 

cứu về tăng trưởng kinh tế trong phạm vi đô thị tại Việt Nam còn chưa nhiều, 

một số đề tài đã c  chủ yếu nghiên cứu về đô thị h a, phát tri n kinh tế, chất 

lượng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng…đ ng thời chưa phát huy được hết tiềm 

năng của cả nước, đặc biệt là chưa phát huy được tiềm năng của hệ thống đô thị 

c ng như các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị  đ  huy động tối đa 



2 
 

cho tăng trưởng kinh tế địa phương và nền kinh tế quốc dân. Vậy thúc đ y nhân 

tố nào đ  tạo nên s  thịnh vượng, giàu c  cho tăng trưởng kinh tế đô thị Việt 

Nam n i riêng  Từ đ  tìm ra giải pháp khắc ph c các nhược đi m, tránh đ  đô 

thị tiếp t c mắc những sai l m trước những thách thức của quá trình đô thị h a 

và biến động kinh tế thế giới, đ ng thời cải thiện các nhân tố tác động trên nhiều 

lĩnh v c, giúp thúc đ y và ki m soát tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội và 

tăng trưởng kinh tế các đô thị Việt Nam đạt được các m c tiêu như mong đợi  

Từ những l  do khách quan nêu trên, cả trên phương diện yêu c u về cơ 

sở l  luận khoa h c và th c tiễn tại Việt Nam, nên tác giả đã l a ch n đề tài 

nghiên cứu này  

2. M c tiêu và nhiệm v  nghiên cứu 

2.1.      ti u nghi n  ứu 

 M c tiêu của luận án là làm rõ những vấn đề l  luận về hệ thống các nhân 

tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, trong đ  nghiên cứu sâu hơn về các 

nhân tố đặc trưng đô thị tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị  vận d ng đối với 

trường hợp c  th  là thành phố Hà Nội, nh m chỉ ra những mặt được và những 

hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đ , từ đ  đề xuất các giải pháp cải 

thiện các nhân tố nh m thúc đ y tăng trưởng kinh tế các đô thị Việt Nam  

2.2.  Nhiệm v  nghi n  ứu 

Từ m c tiêu nghiên cứu trên, luận án xác định các nhiệm v  nghiên cứu 

c  th  của luận án là  

1. Tổng quan khung l  thuyết nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế đô thị và 

các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, hệ thống h a các nhân tố tác 

động tới tăng trưởng kinh tế đô thị bao g m các nhân tố nào  

    ổ sung, làm rõ thêm l  luận về tăng trưởng kinh tế đô thị và các nhân 

tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, nội hàm, t nh chất của các nhân tố tác 

động tới tăng trưởng kinh tế đô thị  

3. S  d ng các phương pháp đánh giá b ng định t nh và định lượng đ  

đánh giá vai trò và s  đ ng g p của các nhân tố, chỉ ra các mặt được, mặt hạn 

chế của các nhân tố trong tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội  

4.  hỉ ra được nguyên nhân dẫn tới những hạn chế của các nhân tố tác 

động tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội.  

5   ề xuất được quan đi m mới đ  định hướng mô hình tăng trưởng kinh 

tế thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam gắn với đặc thù của Việt Nam, đ ng 

thời đề xuất một số giải pháp nh m cải thiện, cải cách các nhân tố, nh m thúc 

đ y tăng trưởng kinh tế các đô thị Việt Nam.  

3.  ối tư ng nghiên cứu 

  ối tượng nghiên cứu của luận án là các nhân tố và tác động của các nhân 

tố đ  tới tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam, trong đ  đi sâu phân t ch các khía 

cạnh đặc trưng, đặc thù nổi bật của các nhân tố trong khu v c đô thị tác động tới 
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tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam, lấy v  d  là thành phố Hà Nội  Trong quá 

trình nghiên cứu, luận án c ng nghiên cứu các nhân tố đặc trưng đô thị tác động 

tới tăng trưởng kinh tế của một số đô thị trên thế giới, trong đ  c  Thủ đô, thành 

phố của một số nước  Từ đ  đưa ra kết quả nghiên cứu đ  vận d ng tham khảo, 

cải thiện các nhân tố trong quá trình xây d ng phương hướng phát tri n, quy 

hoạch, kế hoạch phát tri n cho Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn  0  -2030.  

4. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi nội dung:  Số lượng các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh 

tế là rất nhiều.  ưới g c độ nghiên cứu tại đô thị và trong khuôn khổ c  hạn của 

luận án, tác giả l a ch n một số nhân tố chủ yếu tác động tới tăng trưởng đô thị 

đ  tập trung đi sâu nghiên cứu, đ ng thời phân chia thành hai nh m nhân tố 

ch nh  Nh m các nhân tố truyền thống và nh m các nhân tố đặc trưng đô thị, 

bao g m 8 nhân tố ch nh, trong đ  c    nhân tố ngu n l c là vốn, lao động, TFP 

và 5 nhân tố đặc trưng đô thị g m  Vị tr  đô thị, Quy mô đô thị, Quy hoạch đô 

thị  Kiến trúc, cảnh quan đô thị  Hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị   ác nhân tố mà 

luận án tập trung nghiên cứu th  hiện trong bảng dưới đây:   

Bảng 1: C c nhân tố  u n  n t p trung nghiên cứu 

Nhóm các nhân tố 

truyền thống 

Nhóm các nhân tố                        

đặc trưng đô thị 

       Vốn 

       Lao động 

    3. TFP 

 

4. Vị tr  đô thị 

   Quy mô đô thị 

6  Quy hoạch đô thị 

7  Kiến trúc, cảnh quan đô thị 

8. Hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị 

  

Tăng trưởng kinh tế  được th  hiện ở   g c độ là Quy mô, tốc độ và chất 

lượng của tăng trưởng  Quy mô tăng trưởng phản ánh s  gia tăng nhiều hay  t, 

tăng lên hay giảm đi về mặt số lượng  Tốc độ s  so sánh và phản ánh s  gia tăng 

đ  nhanh hay chậm giữa các thời k    hất lượng của tăng trưởng th  hiện s  

biến đổi về chất của tăng trưởng, hay tăng trưởng đ  c  hiệu quả, hợp l , hài hòa 

và bền vững hay không  Trong phạm vi nghiên cứu của mình, luận án chủ yếu đi 

sâu nghiên cứu tác động của các nhân tố đến s  gia tăng quy mô  tăng hay giảm, 

lớn lên hay nh  đi , hay tác động làm thay đổi về lượng của tăng trưởng kinh tế 

đô thị. 

- Phạm vi không gian: nghiên cứu tác động tới toàn bộ gianh giới hành 

ch nh của đô thị, bao g m nội đô và cả ngoại đô. 
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 - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thành phố Hà Nội k  từ năm  010 đến 

nay   ịnh hướng và đề xuất các giải pháp cải thiện các nhân tố th c hiện cho 

giai đoạn 2021 tới năm  030. 

5. Khung nghiên cứu của  u n  n 

   xây d ng khung l  thuyết nghiên cứu của luận án, tác giả đã xây d ng 

hệ thống câu h i nghiên cứu c n làm rõ như sau  

- Kinh tế đô thị là gì, đặc trưng của kinh tế đô thị và tăng trưởng kinh tế 

đô thị  Tăng trưởng kinh tế đô thị khác với tăng trưởng kinh tế quốc dân và khu 

v c nông thôn như thế nào  

-  ác nhân tố nào tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị  Phân nh m, 

phân loại các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị như thế nào  Luận 

án ch n nhân tố hay nh m nhân tố nào đ  đi sâu nghiên cứu  Trong các nhân tố 

trên, nhân tố nào là các nhân tố chung, nhân tố nào là nhân tố đặc trưng khu v c 

đô thị   nhân tố chủ yếu chỉ c  ở khu v c đô thị    

- Làm rõ nội hàm, t nh chất của từng nhân tố.  ác nhân tố c  đặc trưng 

khác biệt trong khu v c đô thị như thế nào  Các nhân tố đ  tác động tới tăng 

trưởng kinh tế đô thị như thế nào   iều gì đã tạo nên sức mạnh cho tăng trưởng 

kinh tế đô thị và tạo nên s  khác biệt giữa kinh tế đô thị với nền kinh tế quốc 

dân, kinh tế vùng, kinh tế nông thôn, đ  đô thị luôn đ ng g p lớn và đạt mức 

tăng trưởng cao trong nền kinh tế, đ ng thời c  sức thu hút mạnh m   

- Kinh nghiệm về lợi  ch và bài h c thu được từ tác động của các nhân tố 

đ  tới tăng trưởng kinh tế các đô thị trên thế giới  

 -  ánh giá th c trạng tăng trưởng và phát tri n kinh tế của thành phố Hà 

Nội, khái quát đặc trưng của các nhân tố đ  tại Hà Nội   ặc thù của thành phố 

Hà Nội là gì  Tác động của các nhân tố đ  tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà 

Nội như thế nào  Nêu các mặt đã đạt được c n phát huy và các đi m yếu, các 

tác động xấu của các nhân tố c n cải thiện, s a đổi  

    - Nêu giải pháp và đề xuất phương hướng cải thiện các nhân tố đ  thúc 

đ y tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội, từ đ  đề xuất chuy n đổi, cải tiến mô 

hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội trong thời gian tới theo hướng cải 

thiện các nhân tố tác động đặc trưng đô thị đ   

   hoàn thành luận án một cách khoa h c, tác giả đã đề ra Sơ đ  nghiên 

cứu của luận án, từ việc nghiên cứu l  thuyết về tăng trưởng kinh tế chung và 

tăng trưởng kinh tế đô thị, gắn với trường hợp c  th  là thành phố Hà Nội với 

các đặc thù riêng, từ đ  đánh giá hiện trạng và đề xuất định hướng, giải pháp cải 

thiện các nhân tố đ  chuy n đổi mô hình tăng trưởng, thúc đ y tăng trưởng kinh 

tế thành phố Hà Nội đạt kết quả cao  
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6. Phương ph p ti p c n và phương ph p nghiên cứu 

6.1.  Phương pháp tiếp  ận 

   nghiên cứu đề tài, tác giả tiếp cận theo các hướng chủ yếu như sau  

Thứ nhất  tiếp cận từ vĩ mô đến vi mô  Trước tiên tiếp cận từ tăng trưởng 

kinh tế quốc gia tới tăng trưởng kinh tế đô thị, từ các nhân tố chung sau đ  tới 

các nhân tố đặc trưng của khu v c đô thị  

Thứ hai  luận án kết hợp giữa nghiên cứu định t nh và nghiên cứu định 

lượng  Về nghiên cứu định lượng, s  d ng mô hình t nh toán tăng trưởng kinh tế 

đô thị là hàm sản xuất Cobb- ouglass và phương pháp hạch toán thống kê đ  

đánh giá tác động của các nhân tố và t  ph n đ ng g p của từng nhân tố vào 

tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội theo hai phương pháp khác nhau đ  đối 

chiếu, so sánh, ki m chứng kết quả nghiên cứu  

Thứ ba  tiếp cận từ nghiên cứu l  thuyết đến đánh giá th c tiễn  Qua 

nghiên cứu l  thuyết, vận d ng l  thuyết đã được làm rõ đ  phân t ch các nhân 

tố và đánh giá tác động của các nhân tố chung và các nhân tố đặc trưng đô thị tới 

 ánh giá tăng trưởng và 

các nhân tố tác động tới 

tăng trưởng kinh tế thành 

phố Hà Nội 

Tổng quan về hệ thống đô 

thị Việt Nam và thành phố 

Hà Nội 

 ổ sung, làm rõ thêm l  luận, 

nội hàm, t nh chất các nhân tố 

tác động tới TTKT đô thị 

 

Hình 1: Sơ  ồ khung nghiên cứu của  u n  n 
 

Kinh nghiệm th c tiễn về 

TTKT đô thị và các nhân tố tác 

động tới TTKT đô thị ở một số 

đô thị trên thế giới 

Tổng quan, hệ thống h a lý 

thuyết về TTKT đô thị và 

các nhân tố tác động tới 

tăng trưởng kinh tế đô thị 

 ề xuất định hướng, giải pháp cải 

thiện các nhân tố nh m thúc đ y 

TTKT Tp Hà Nội và đô thị Việt Nam 
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tăng trưởng kinh tế đô thị, sau đ  áp d ng l  thuyết đ  vào th c tiễn đ  ki m tra 

lại với trường hợp c  th  là thành phố Hà Nội   

Thứ tư  tiếp cận hệ thống   oi từng nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh 

tế đô thị n m trong cùng một hệ thống, trong đ  mỗi nhân tố đều c  ảnh hưởng 

và tác động riêng biệt trên các mặt khác nhau của tăng trưởng   ác nhân tố này 

c ng tác động qua lại với nhau trong hệ thống đ  g p ph n thay đổi chất và 

lượng của tăng trưởng kinh tế đô thị  

Thư năm  tiếp cận từ những cái chung đến cái riêng  các nhân tố tác động 

tới tăng trưởng kinh tế đô thị  Tuy nhiên, tác động của các nhân tố này tới tăng 

trưởng kinh tế đô thị của các đô thị thuộc các quốc gia khác nhau, vùng miền 

khác nhau s  c  những đặc trưng riêng biệt  Hà Nội là Thủ đô của nước Việt 

Nam và c  những đặc thù của một đô thị n m ở trung tâm vùng đ ng b ng Sông 

H ng   o đ , khi nghiên cứu các nhân tố này tại Hà Nội tác giả đã đánh giá gắn 

với đặc trưng riêng của thành phố Hà Nội  

6.2.  Phương pháp thu thập tài liệu 

 ánh giá tăng trưởng kinh tế là một hoạt động nghiên cứu theo suốt một 

quá trình phát tri n  Trong quá trình tiến hành thu thập các thông tin, tài liệu, số 

liệu, c  nhiều ngu n tài liệu khác nhau như số liệu trong niên giám thống kê của 

Tổng c c thống kê, số liệu của   c phát tri n đô thị   ộ Xây d ng , số liệu từ 

các d  án quy hoạch tổng th  phát tri n kinh tế- xã hội và quy hoạch chung xây 

d ng thành phố Hà Nội…Số liệu từ các ngu n tài liệu này c  mức độ chênh 

lệch nhau đáng k    o vậy, luận án l a ch n s  d ng thống nhất ngu n số liệu 

mới nhất năm  020 đã được công bố trong niên giám thống kê của Tổng c c 

Thống kê và niên giám thống kê thành phố Hà Nội cho các nội dung nghiên cứu 

của luận án. 

 ác chỉ tiêu đánh giá và các nhân tố tạo ra tăng trưởng kinh tế c  liên 

quan đến các nhiều lĩnh v c khác nhau như t  nhiên - kinh tế - xã hội - môi 

trường   o đ , luận án c  thu thập thêm tài liệu từ các ngu n khác như các văn 

bản pháp l  của  h nh phủ, văn bản của các  ộ Ngành liên quan đến thành phố 

Hà Nội, các đề tài, d  án quốc gia liên quan đến Hà Nội  các sách, bài viết đăng 

trên các tạp ch  chuyên ngành của các ngành, lĩnh v c khác… làm ngu n tài 

liệu cơ bản đ  nghiên cứu bổ trợ cho m c tiêu nghiên cứu ch nh của luận án  

6.3.  Phương pháp nghi n  ứu và xử lý thông tin dữ liệu 

Trong quá trình nghiên cứu, luận án đã s  d ng một số phương pháp chủ 

yếu sau đây  

 - Phương pháp phân t ch và x  lý tổng hợp   
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Luận án phân t ch số liệu thống kê đã thu thập được của thành phố Hà Nội 

và một số đô thị khác qua các năm đ  xây d ng các bảng số liệu, đ ng thời s  

d ng một số công thức t nh toán đ  phân t ch, so sánh các bảng số liệu thống kê 

này, từ đ  xem xét các biến đổi t  lệ trong nghiên cứu tăng trưởng kinh tế thành 

phố Hà Nội, các thành quả về định lượng do s  thay đổi mức độ tác động của 

các nhân tố đem lại đ  đưa ra những đánh giá và tìm ra những thông số c n thiết 

ph c v  cho các nội dung và nhận định của đề tài luận án  Phương pháp này 

được s  d ng nhiều trong chương     ánh giá các nhân tố tác động tới tăng 

trưởng kinh tế  

Phân t ch hệ thống c ng được s  d ng trong luận án. Tăng trưởng kinh tế 

đô thị là một bộ phận của tăng trưởng nền kinh tế quốc dân  Hà Nội là đô thị 

thuộc hệ thống đô thị vùng   ng b ng sông H ng, vùng kinh tế tr ng đi m  ắc 

bộ, nên Hà Nội c  mối liên hệ chặt ch  và chịu s  tác động của hệ thống đô thị 

trong vùng. Vì vậy, tác giả đã đặt Hà Nội trong mối tương quan với hệ thống đô 

thị vùng   ng b ng sông H ng và hệ thống đô thị Việt Nam đ  xem xét, đánh 

giá, từ đ  c  th  mang lại đánh giá sát th c nhất về các nhân tố tác động tới tăng 

trưởng kinh tế thành phố Hà Nội  

          Luận án c ng s  d ng phương pháp phân t ch ch nh sách trong khi đánh 

giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội, đ  thấy được 

r ng, khi cơ chế ch nh sách thay đổi c  th  làm thay đổi của các nhân tố như thế 

nào, các thay đổi đ  tác động tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội nói riêng 

và TTKT các đô thị n i chung như thế nào đ  d  báo t nh hiệu quả và t nh hợp 

l  của từng cơ chế ch nh sách, đ  giúp  ch cho việc đề xuất cải thiện cơ chế 

chính sách đ  cải thiện các nhân tố tác động, thúc đ y tăng trưởng kinh tế. 

Từ các số liệu, tư liệu đã thu thập ở nhiều g c độ khác nhau, tác giả s  

d ng phương pháp phân t ch, tổng hợp, khái quát hoá, x  l  tổng hợp số liệu 

không chỉ chi tiết theo thời gian mà còn đánh giá trên không gian đ  phát hiện 

vấn đề c n nghiên cứu, nh m đưa ra những nhận định, những kết luận là cơ sở 

cho việc thúc đ y tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội  Phương pháp này được 

s  d ng xuyên suốt trong quá trình th c hiện luận án này  

- Phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với tổng kết thực tiễn 

Trên cơ sở nghiên cứu l  thuyết, tác giả đã kết hợp với tổng kết các vấn 

đề trên th c tiễn và th c trạng phát tri n, gặp g  và làm việc với các Sở, Ban 

ngành thành phố Hà Nội c  liên quan nh m thu thập, bổ sung tư liệu và ki m 

chứng kết quả nghiên cứu  Qua đ  quay ngược trở lại đ  c  được t m nhìn, nhận 

định, đánh giá và  các   tưởng đúng đắn, sát với tình hình th c tế   
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- Phương pháp so sánh  

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã so sánh thành phố Hà Nội với các 

đô thị khác trong nước và quốc tế đ  thấy được những đi m mạnh, đi m yếu, 

đặc thù của thành phố Hà Nội so với các đô thị khác  

- Phương pháp dự báo 

Tác giả đã s  d ng phương pháp d  báo đ  d  báo dân số đến năm  0 0 

và đưa ra các tình huống, các kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội 

trong tương lai khi các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế hiện nay đã được 

cải thiện tốt hơn so với hiện tại   ác d  báo này là cơ sở đ  đề xuất phương 

hướng và giải pháp cải thiện các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế thành 

phố trong những năm tới  

- Phương pháp tham vấn chuyên gia  

Tác giả tiến hành trao đổi tr c tiếp và tham vấn các chuyên gia, các nhà 

khoa h c, nhà quản l  về đề tài luận án đ  tham khảo kinh nghiệm và nhận được 

những đ ng g p bổ  ch, quý báu cho luận án, đ ng thời lấy thêm thông tin và 

củng cố, th m định thêm những suy nghĩ, nhận định, hướng đi và các đề xuất 

của tác giả, nhất là đối với các đánh giá tác động của các nhân tố và định hướng 

mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội  

- Phương pháp định lượng  mô hình hóa và hạch toán thống kê 

S  d ng mô hình hàm sản xuất  obb- ouglass đ  đơn giản h a các nhân 

tố đ u vào tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị và phương pháp hạch toán 

thống kê đ  hình thành mối quan hệ giữa các nhân tố, phản ánh biến động của 

các nhân tố tác động và cấu thành nên tăng trưởng kinh tế đô thị và xu hướng, 

mức độ, tốc độ biến động của chỉ tiêu và các nhân tố, giúp đánh giá rõ hơn tác 

động, ảnh hưởng của các nhân tố trong hệ thống tới tăng trưởng kinh tế đô thị  

- Phương pháp đồ thị  sơ đồ  biểu đồ 

Trong quá trình nghiên cứu, phân t ch các nhân tố, luận án s  d ng đ  thị, 

sơ đ , bi u đ  đ  thêm sinh động và dễ hi u hơn  

6.4.  Quy trình nghi n  ứu 

Luận án được th c hiện theo trình t  như sau  Xuất phát từ cơ sở l  luận 

và tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan tới đề tài luận án, nghiên cứu 

những kinh nghiệm th c tiễn đã c  của một số thành phố trên thế giới, từ đ  

hình thành khung nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế đô thị  Trên cơ sở khung 

nghiên cứu đã được xây d ng, nghiên cứu th c tiễn tại thành phố Hà Nội và từ 

đ  đánh giá th c trạng về các nhân tố và tác động của các nhân tố tới tăng 

trưởng kinh tế Hà Nội, tìm ra những mặt thành công, những mặt chưa làm được 



9 
 

và nguyên nhân của những khiếm khuyết đ      từ đ  đề xuất những quan đi m, 

định hướng và các giải pháp đ  chuy n đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành 

phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam.  

7. Cấu trúc của  u n  n 

Ngoài ph n Mở đ u, Kết luận,  anh m c tài liệu tham khảo và Ph  l c, 

luận án được kết cấu thành   chương như sau  

     hương    Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 

 hương     ơ sở l  luận đánh giá các nhân tố tác động tới tăng trưởng 

kinh tế đô thị Việt Nam. 

 hương     ánh giá các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

Việt Nam  Lấy v  d  là thành phố Hà Nội). 

 hương     ịnh hướng, giải pháp thúc đ y tăng trưởng kinh tế các đô thị 

Việt Nam  

8. Những   ng g p mới của  u n  n 

8.1.     m t lý luận  ho  h c 

 - Thứ nhất, luận án đã bổ sung và làm rõ thêm l  luận về tăng trưởng kinh 

tế đô thị, s  khác biệt giữa tăng trưởng kinh tế đô thị với tăng trưởng nền kinh tế 

quốc dân   

- Thứ hai, luận án xây d ng được khung nghiên cứu về hệ thống các nhân 

tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị   ổ sung được đặc trưng và nội hàm 

của các nhân tố ngu n l c trong khu v c đô thị và tác động của các nhân tố 

ngu n l c tới tăng trưởng kinh tế đô thị   

- Thứ ba, luận án đã bổ sung một số vấn đề về l  luận và nội hàm của 5 

nhân tố đặc trưng đô thị, tác động của các nhân tố đặc trưng đô thị đến tăng 

trưởng kinh tế đô thị  Từ đ  nhận định rõ hơn vai trò của các nhân tố đặc trưng 

đô thị đối với tăng trưởng kinh tế đô thị, g p ph n đánh giá tăng trưởng kinh tế 

đô thị đạt được độ ch nh xác cao hơn   

8.2.     m t thự  tiễn 

Vận d ng khung nghiên cứu và các l  luận, nội hàm đã nghiên cứu, kết 

hợp với điều kiện, đặc thù riêng của thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam   

- Thứ nhất, luận án đã phân t ch các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh 

tế thành phố Hà Nội, chỉ ra những mặt được và hạn chế của các nhân tố đặc 

trưng đô thị thành phố Hà Nội tác động không t ch c c đến tăng trưởng kinh tế 

Hà Nội và nguyên nhân của những hạn chế đ , trong đ  nhấn mạnh đến các yếu 

tố về  vị tr  đô thị, quy mô đô thị, quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, 

hệ thống kết cấu hạ t ng, cơ sở vật chất đô thị của thành phố Hà Nội còn yếu và 
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thành phố chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của các nhân tố đặc trưng đô 

thị c ng như chưa phát huy được đặc thù của các nhân tố khác tại đô thị cho 

tăng trưởng kinh tế.  

- Thứ hai, luận án đã đánh giá tác động t ch c c, tiêu c c của từng nhân tố 

đặc trưng đô thị đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội, c  đối chiếu so sánh 

với một số đô thị khác trong nước và quốc tế  

- Thứ ba, luận án đã đề xuất quan đi m mới đ  định hướng mô hình tăng 

trưởng kinh tế thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam gắn với điều kiện và 

đặc thù của Việt Nam, đ  là quan đi m về mô hình tăng trưởng phát huy và s  

d ng đ ng bộ, hài hòa, hiệu quả giữa các nhân tố ngu n l c, các nhân tố đặc 

trưng đô thị, cơ sở vật chất đô thị cho tăng trưởng kinh tế   

- Thứ tư, luận án đề xuất được một số giải pháp nh m cải thiện các nhân 

tố, khắc ph c những tác động tiêu c c, phát huy những mặt tác động t ch c c 

của các nhân tố tới tăng trưởng kinh tế đô thị, đảm bảo các nhân tố được phát 

huy và s  d ng hiệu quả, từ đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội 

và các đô thị Việt Nam đạt được tốc độ, chất lượng tăng trưởng cao và bền vững 

trong k  nguyên mới - k  nguyên số và cách mạng   0 gắn với liên kết toàn c u  

 

C Ư N   . TỔN  QU N C C C N  TR N  N   ÊN CỨU C  

L ÊN QU N  ẾN  Ề TÀ  LUẬN  N 

1.1.  Tổng quan những công trình nghiên cứu ở nước ngoài 

Nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế đô thị l n đ u tiên được th c hiện tại 

M  từ đ u những năm    0, sau đ  đã được tiếp t c nghiên cứu và phát tri n 

mạnh tại các nước trên thế giới   

 ô thị là một bộ phận không th  tách rời của vùng, lãnh thổ. Các nhân tố 

tác động tới tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế quốc dân c ng s  là một trong 

các nhóm nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, nhưng mức độ tác 

động có th  khác nhau   o đề tài nghiên cứu về các nhân tố tác động tới tăng 

trưởng kinh tế đô thị - một mô hình tăng trưởng kinh tế của địa phương, nên rất 

c n hi u về các nhân tố tác động tới tăng trưởng nền kinh tế. Trong quá trình 

sưu t m, nghiên cứu tài liệu, tác giả đã phân nh m những công trình nghiên cứu 

về các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, c  th  như sau  

1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động tới tăng 

trưởng kinh tế  

Trải qua các thời k  phát tri n, b ng các nghiên cứu của mình, các nhà 

kinh tế h c trên thế giới đã đưa ra quan đi m của mình về một số nhân tố tác 

động tới tăng trưởng nền kinh tế quốc dân. Mỗi mô hình tăng trưởng kinh tế lại 

đưa ra và chứng minh các nhân tố khác nhau tác động đến tăng trưởng kinh tế  

   khá nhiều tài liệu của các tác giả đã đi sâu nghiên cứu, phân t ch, so sánh, 

tổng hợp và rút ra các kết luận về các nhân tố tác động tới tăng trưởng nền kinh 
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tế trong các mô hình tăng trưởng, đ ng thời rút ra ưu nhược đi m của các mô 

hình tăng trưởng tương ứng  V  d  như nghiên cứu của tác giả Ph   Łukasz 

Piętak   0    trong cuốn “Review Of Theories And Models Of Economic 

Growth”, University  of Ł dź,  epartament of World Economy and European 

Integration, hay tác giả Miron, John R (1975). Models of urban economic 

growth: a review/ University of Toronto, và nhiều tác giả khác   

Trong cuốn sách “The principles of political economy and taxation” 

(Những nguyên lý của kinh tế chính trị và thuế khóa) xuất bản năm      của 

David Ricardo (1772-1823) - nhà kinh tế h c người Anh, ông cho r ng, 3 nhân 

tố đ u vào tác động tr c tiếp đến tăng trưởng kinh tế đ  là  lượng vốn được đưa 

vào s  d ng (K), số lượng lao động đ u vào (L) và ruộng đất hay đất đai (R). 

Ông cho r ng, trong các nhân tố trên thì nhân tố đất đai là quan tr ng nhất  

Ngu n gốc của tăng trưởng là tích lu  vốn và đ u tư  t ch lu  vốn và đ u tư lại 

có mối quan hệ đ ng biến với lợi nhuận; Lợi nhuận có mối quan hệ hàm số 

nghịch biến với tiền nhân công  Tiền công là yếu tố ph  thuộc và có quan hệ 

hàm số đ ng biến với giá cả nông sản; cuối cùng mức giá cả nông sản hàng hoá 

lại là hàm số nghịch biến với số và chất lượng ruộng đất nông nghiệp; Ricardo 

đi đến kết luận số lượng và chất lượng của ruộng đất chính là nhân tố quyết định 

đến tăng trưởng kinh tế   o đ , tài nguyên thiên nhiên n i chung, đất đai và đất 

nông nghiệp nói riêng vẫn đ ng một vai trò đặc biệt quan tr ng tới tăng trưởng 

kinh tế và giải quyết việc làm, nhất là đối với khu v c nông thôn.  

Trong một nghiên cứu khác của mình, D.Ricardo bổ sung thêm: nhân tố 

vốn đ u tư c ng rất quan tr ng nhưng chưa đủ, mà đ u tư vào lĩnh v c nào rất 

quan tr ng. Ông lập luận r ng, tăng cường đ u tư cho phát tri n khu v c công 

nghiệp s  đ y mạnh tăng trưởng kinh tế    u tư cho phát tri n ngành công 

nghiệp, một mặt giải quyết một lượng lớn lao động thất nghiệp tại vùng nông 

thôn; mặt khác làm cho quy mô sản lượng ngành công nghiệp ngày càng lớn, do 

chưa bị quy luật lợi tức giảm d n chi phối và có nhiều ưu thế so với khu v c 

truyền thống nên sản ph m công nghiệp sản xuất trong nước có th  xuất kh u đ  

nhập kh u nông sản, nền kinh tế chuy n sang những giai đoạn phát tri n hiện đại 

hơn  Ricardo đã khẳng định, tích lu  và đ u tư tư bản cho ngành công nghiệp là 

điều kiện duy trì khả năng tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, trong khi phát tri n 

nông nghiệp n m trong tình trạng chậm phát tri n và trì trệ hơn  

Khá tương đ ng với quan đi m với nghiên cứu của D.Ricardo, Nhà kinh 

tế người Anh W.A.Lewis năm      khẳng định vai trò t ch l y vốn trong khu v c 

công nghiệp đ  đ u tư, thúc đ y tăng trưởng kinh tế  Ông phát tri n, bổ sung 

thêm, chia nền kinh tế thành hai khu v c  Khu v c nông nghiệp, nông thôn và 

khu v c công nghiệp  
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+ Khu v c nông nghiệp, nông thôn dư thừa nhiều lao động nhất là khi hết 

mùa v , vào thời gian nông nhàn, mức tiền công không ổn định và tạo ra kinh tế 

ở mức đủ sống  Khu v c này tác động “th  động” trong quá trình tăng trưởng 

kinh tế    ng g p của khu v c nông nghiệp, nông thôn cho tăng trưởng kinh tế 

khi c  s  tác động t ch c c, chủ động và c  m c đ ch của khu v c công nghiệp 

s  được khẳng định rõ ràng hơn  

+ Khu v c công nghiệp là khu v c sản xuất vật chất, c  mức tiền nhân 

công cố định và cao hơn mức tiền công trung bình của khu v c nông nghiệp, 

nông thôn   ởi vậy, khu v c công nghiệp dễ dàng thu hút lao động, không hạn 

chế lao động từ khu v c nông nghiệp, nông thôn sang hoạt động ở ngành này  

  u tư cho khu v c công nghiệp tạo ra lợi nhuận, lợi nhuận của ngành công 

nghiệp được tr ch ra một ph n vốn đ  t ch l y dành đ  tái đ u tư cho phát tri n   

  ởi vậy, theo W A Lewis, khu v c công nghiệp là nơi t ch lu  vốn chủ 

yếu cho nền kinh tế và đ ng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng dài hạn  Mở rộng 

đ u tư vào khu v c công nghiệp s  càng thu hút được lao động dư thừa từ khu 

v c nông nghiệp, nông thôn, chuy n dịch cơ cấu kinh tế diễn ra nhanh ch ng và 

nền kinh tế s  được tái cấu trúc   ởi vậy, nền kinh tế muốn tăng trưởng phải đ u 

tư mạnh cho phát tri n khu v c công nghiệp, vốn đ u tư lấy từ lợi nhuận của 

ch nh khu v c công nghiệp và toàn d ng được lao động từ khu v c nông nghiệp 

chuy n sang khu v c công nghiệp  

Trong cuốn “The general theory of employment interest and money” (Lý 

thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ  của nhà kinh tế h c J Keynes 

xuất bản năm     , ông cho r ng, nhân tố tổng c u của nền kinh tế, bao g m 

c u tiêu dùng và c u đ u tư là nhân tố đ ng vai trò đặc biệt quan tr ng trong quá 

trình tăng trưởng kinh tế hay gia tăng sản lượng   

Nguyên l  c u hữu hiệu của ông cho r ng, lượng cung hàng h a là do 

lượng c u quyết định  Muốn đ y mạnh tăng trưởng kinh tế c n phải tác động tới 

tổng c u b ng các biện pháp k ch c u   h nh phủ phải điều chỉnh ch nh sách 

kinh tế, tr c tiếp là ch nh sách tài ch nh  lãi suất cho vay, …  nh m tăng cường 

vốn đ u tư, hay “k ch c u” khuyến kh ch đ u tư, khuyến kh ch phát tri n sản 

xuất, tạo ra việc làm, giải quyết vấn đề thất nghiệp, tăng thu nhập, qua đ  gia 

tăng sản lượng, thúc đ y tăng trưởng kinh tế  

         Nhân tố vốn đ u tư lại được đề cao và được hai nhà kinh tế học người Anh 

là Roy Harrod và người Mỹ là Evsay Domar năm      coi là nhân tố ch nh tác 

động tới tăng trưởng kinh tế. Hai nhà khoa h c cho r ng, s  tăng trưởng của 

toàn bộ nền kinh tế, của một ngành kinh tế hay bất k  một đơn vị kinh tế nào 

như thành phố, công ty, doanh nghiệp…chỉ ph  thuộc vào duy nhất một nhân tố 

đ u vào là tổng số vốn đ u tư cho n   Hệ số I OR n i lên r ng tiết kiệm  của 

nhân dân, của các công ty, của chính phủ  tạo ra vốn, vốn là ngu n gốc của đ u 

tư, đ u tư lại tạo ra vốn, vốn được tạo ra b ng đ u tư s  quyết định tăng trưởng 
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kinh tế     c  thêm một đ ng sản ph m tăng thêm c n đ u tư k đ ng vốn  Muốn 

đ y mạnh tăng trưởng kinh tế phải gia tăng tiết kiệm đ  đưa vào đ u tư phát 

tri n     c  tăng trưởng kinh tế cao, các nhà quản l  phải t nh t  số gia tăng vốn 

- đ u ra thông qua việc quyết định t  lệ tăng trưởng kinh tế hoặc t  lệ tiết kiệm. 

Ông đã đưa ra công thức t nh toán đ  tính lượng vốn đ u tư c n thiết cho tăng 

trưởng kinh tế theo các m c tiêu d  định   

Năm 1947  theo hai nhà kinh tế Charles Cobb và Paul Douglas,   nhân tố 

ngu n l c đ u vào ch nh tác động tới tăng trưởng kinh tế là mức t ch l y vốn đ  

đ u tư và l c lượng lao động, nhưng hai nhân tố này được kết hợp theo t  lệ 

nhất định bất k , gắn với hệ số co dãn của vốn  α  và lao động  β , s  tạo ra sản 

lượng hay tăng trưởng kinh tế trong điều kiện nền kinh tế mở  Tổng hệ số co 

giản α và β c    nghĩa kinh tế quan tr ng  Hệ số này cho phép t nh được t  lệ 

ph n trăm đ ng g p của các ngu n l c đ u vào là vốn và lao động trong tăng 

trưởng kinh tế  

Nếu tổng hệ số co giãn  α + β  =  , thì hàm sản xuất cho biết tình trạng 

doanh lợi không thay đổi theo qui mô, c  nghĩa là % tăng các yếu tố đ u vào 

b ng % tăng sản lượng đ u ra  Nếu  α + β  >  , thì doanh lợi tăng d n theo qui 

mô, % tăng các yếu tố đ u vào nh  hơn % tăng sản lượng đ u ra, nếu các yếu tố 

đ u vào tăng gấp đôi, thì đ u ra s  tăng hơn gấp đôi. Nếu  α + β  < 1, thì doanh 

lợi giảm d n theo qui mô, % tăng các yếu tố đ u vào lớn hơn % tăng sản lượng 

đ u ra, nếu các yếu tố đ u vào tăng gấp đôi, thì đ u ra c ng tăng gấp đôi  

Hai nhà kinh tế người Mỹ là Robert Solow và Trevor Swan, năm      đưa 

ra quan đi m, s  tăng trưởng kinh tế là một hàm số trong đ  các nhân tố đ u vào 

là  quá trình t ch l y vốn, t ch t  lao động  hay tăng trưởng dân số , tài nguyên 

thiên nhiên và s  gia tăng năng suất, tiến bộ của khoa h c công nghệ hay Năng 

suất các nhân tố tổng hợp  TFP    a nhân tố vốn, lao động, tài nguyên thiên 

nhiên là các nhân tố tạo ra tăng trưởng theo chiều rộng, tăng trưởng tạo ra từ   

nhân tố này s  c  đi m dừng giới hạn nhất định do các yếu tố này là hữu hạn  

 hỉ c  nhân tố Năng suất các nhân tố tổng hợp  TFP  trong đ  các tiến bộ về 

công nghệ dẫn đến nâng cao năng suất lao động, số lượng, chất lượng sản ph m, 

tạo ra tăng trưởng theo chiều sâu và tạo ra quá trình tăng trưởng kinh tế liên t c   

 i m khác biệt lớn nhất trong lập luận của ông chính là các nhân tố ngu n l c 

đ u vào  vốn, lao động được đặt trong điều kiện tiến bộ không ngừng của khoa 

h c - công nghệ  Ông c ng ủng hộ s  phát tri n của kinh tế thị trường và đánh 

giá cao vai trò của  h nh phủ trong việc điều tiết nền kinh tế thị trường   

Samuelson năm 1958 lại cho r ng, hình thức quản l  kinh tế hay mô hình 

phát tri n kinh tế là nhân tố quan tr ng tác động tới tăng trưởng kinh tế  Ông đề 

xuất mô hình kinh tế hỗn hợp trong đ  nền kinh tế hỗn hợp là nền kinh tế kết 

hợp kinh tế tư nhân và kinh tế Nhà nước, n  được điều hành bởi cơ chế thị 

trường c  s  quản l  của Nhà nước   ả hai phương thức đều c  ưu đi m và hạn 



14 
 

chế, không nên hoàn toàn theo một phương thức nào mà c n kết hợp đ  chuy n 

đổi sang cơ chế thị trường c  s  điều tiết của Nhà nước   

Với kinh tế thị trường, do t nh chất hạn chế của tài nguyên c  th  sản xuất 

ra hàng h a, buộc xã hội chỉ được l a ch n trong số hàng h a tương đối khan 

hiếm đ  sản xuất  L  thuyết “s  l a ch n” của thị trường đưa ra được mô hình 

tính số lượng cho người tiêu dùng, trên cơ sở đ  d  báo được tương đối ch nh 

xác nhu c u của xã hội và s  thay đổi của nhu c u xã hội, xác định được giá cả, 

sản lượng trong nhiều lĩnh v c. Tuy nhiên, thả nổi theo cơ chế thị trường s  c  

những vấn đề thị trường không giải quyết nổi như độc quyền, ô nhiễm môi 

trường, khủng hoảng, thất nghiệp, s  phân phối bất bình đẳng, chạy theo lợi 

nhuận mà xem nhẹ các vấn đề bảo vệ người tiêu dùng… o đ  theo Samuelson, 

vai trò điều hành kinh tế của ch nh phủ là quan tr ng, c n c  s  can thiệp của 

ch nh phủ  nhà nước  đ  khắc ph c các khuyết tật của cơ chế thị trường   

Mặc dù vậy, trong nhiều trường hợp, s  can thiệp của nhà nước c ng bộc 

lộ nhược đi m như s  tài trợ của ch nh phủ c  lúc kém hiệu quả  do chương 

trình quá lớn, thời gian quá dài , s  ảnh hưởng của t m nhìn, hi u biết chủ quan 

cá nhân người lãnh đạo (ch nh phủ bị chi phối bởi thi u số người, hoặc bởi 

những người bất tài, tham nh ng,     dẫn đến việc c  nhiều vấn đề nhà nước 

không định hướng đúng hoặc đưa ra những quyết định sai l m, không phù hợp 

với quy luật khách quan, không phản ánh đúng s  vận động của thị trường  Vì 

vậy, theo Samuelson s  can thiệp của nhà nước chỉ nên giới hạn “trong khuôn 

khổ khôn ngoan của cạnh tranh”     thúc đ y tăng trưởng và phát tri n kinh tế 

c  hiệu quả là phải d a vào cả “hai bàn tay” là cơ chế thị trường  bàn tay vô 

hình) và S  điều tiết của ch nh phủ  bàn tay hữu hình  b ng các chương trình 

thuế, chi tiêu và đề ra luật pháp và cơ chế ch nh sách. Như vậy, cơ chế ch nh 

sách, hình thức quản l  kinh tế của ch nh quyền lại là nhân tố quan tr ng tác 

động tới tăng trưởng kinh tế  

Hiện nay h u hết các nước trên thế giới đều áp d ng mô hình kinh tế hỗn 

hợp. Tu  từng điều kiện, khả năng và ngu n l c của mình, các nước c  th  tiếp 

thu các nhân tố hợp l  đ  đề ra phương hướng, ch nh sách giải pháp phù hợp 

đảm bảo tốc độ phát tri n cao và bền vững  

Robert E. Lucas năm 1995 lại đưa ra cách tiếp cận mới đối với tăng 

trưởng kinh tế, đ  là lý thuyết tăng trưởng kinh tế nội sinh, trong đ  coi tr ng 

nhân tố ngu n vốn nhân l c. Ông đã phân chia vốn làm 2 loại: vốn hữu hình 

(vốn vật chất, bao g m K và L) và vốn nhân l c (hay vốn con người   Lao động 

L n m trong phạm vi vốn vật chất bao g m quy mô, số lượng, cơ cấu l c lượng 

lao động xã hội. Nhân tố vốn nhân l c đ  chỉ trình độ đào tạo và quá trình tích 

lu  kiến thức thông qua giáo d c, đào tạo, h c nghề hoặc tích lu  từ kinh 

nghiệm th c tế, hay khả năng, k  năng, kiến thức, s  khéo léo, linh hoạt c  được 

của người lao động s  d ng trong các hoạt động kinh tế.  
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Tương ứng với 2 loại vốn, nền kinh tế được ông chia làm hai khu v c  

Khu v c sản xuất hàng hoá, bao g m các doanh nghiệp sản xuất hàng hoá, của 

cải vật chất và được s  d ng trong tiêu dùng cá nhân và đ u tư vào vốn sản xuất  

và khu v c giáo d c, bao g m các trường đại h c, nơi sản xuất ra lượng kiến 

thức  T  lệ lao động trong các trường đại h c (U) s  quyết định tốc độ tăng 

trưởng của kiến thức, t  lệ thu nhập được s  d ng cho tiết kiệm và đ u tư  S  s  

quyết định lượng vốn vật chất ở trạng thái ổn định. Cả S và U đều tác động tới 

tốc độ tăng thu nhập của nền kinh tế. S  tăng trưởng kinh tế liên t c ở đây là 

nhờ tốc độ tạo ra kiến thức giáo d c ở các trường đại h c không hề suy giảm. 

Vậy nên E. Lucas kết luận r ng, nền kinh tế vẫn có tốc độ tăng trưởng liên t c 

cho dù không có cú sốc công nghệ ngoại sinh nào xảy ra. Tiến bộ công nghệ k  

thuật được tạo nên trong nội tại của nền kinh tế.  

Quan đi m coi tr ng nhân tố vốn ngu n l c, nhất là trình độ đào tạo, k  

năng của người lao động của E  Lucas cho thấy  Một nước đ u tư lớn cho phát 

tri n ngu n nhân l c s  c  th  đ y nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế dài hạn. Các 

nước nghèo   t vốn hơn  c  th  đuổi kịp các nước giàu về mức thu nhập bình 

quân do s  chênh lệch không chỉ ở lượng vốn vật chất mà quan tr ng hơn là ở 

vốn con người    u tư cho ngu n nhân l c chính là một con đường cho các 

nước đang phát tri n thoát nghèo và d n bắt kịp với các nước giàu. Một   nghĩa 

to lớn khác của nghiên cứu này là đề cao vai trò của ch nh phủ trong việc thúc 

đ y tăng trưởng b ng cách ban hành các ch nh sách bảo hộ sở hữu tr  tuệ, cung 

cấp các dịch v  công liên quan đến giáo d c, y tế, chi tiêu vào R& …đ  tác 

động tới các hoạt động sáng chế, phát minh và t ch l y vốn con người nh m tác 

động và thúc đ y tăng trưởng kinh tế  

          Như vậy, các nghiên cứu đều đưa ra vai trò và tác động của một hay nhiều 

nhân tố như vốn đ u tư, lao động, tài nguyên thiên nhiên, khoa h c công nghệ, 

tổng cung c u, cơ chế ch nh sách quản l  và phát tri n ngành, lĩnh v c… làm gia 

tăng sản lượng đ u ra, thúc đ y tăng trưởng kinh tế   

1.1.2. Nhóm công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động đến tăng 

trưởng kinh tế đô thị 

 ác công trình nghiên cứu về khái niệm kinh tế đô thị, các thuộc t nh về 

mặt số lượng, tốc độ tăng trưởng hàng năm và tốc độ tăng trưởng trong từng thời 

k  của tăng trưởng kinh tế đô thị như của các tác giả Mc  onalt         

Fundamental of urbaneconomics, E   Prentice Hall   hicago  O’Sullivan, 

Urban Economics  ed. Boston: McGraw-Hill/Irwin, xuất bản l n thứ  th   0     

Jane Jacobs (1970), The Economy of Cities, New York  Trong cuốn sách của tác 

giả O’Sullivan, Urban Economics  ed. Boston: McGraw-Hill Irwin, xuất bản l n 

thứ  th   0    đã mô tả sơ bộ một số ngành nổi bật của kinh tế đô thị trong    

năm trở lại đây như thị trường nhà ở, hệ thống giao thông hiện đại, vai trò của 
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ch nh phủ trong quy hoạch s  d ng đất đô thị, sức mạnh của thị trường, tội 

phạm đô thị và ch nh quyền đô thị  

 hất lượng của tăng trưởng kinh tế đô thị th  hiện ở các mặt như nâng cao 

chất lượng sống của người dân đô thị như trong cuốn sách của Jane Jacobs 

(1961), The Death and Life of Gread American cities, New York; Peter Hall 

(2013) Good Cities, Better Lives: How Europe Discovered the Lost Art of 

Urbanism. London: Routledge; Peter Hall (2014), Cities of Tormorow, Oxford 

Blackwell Publishing; Peter Hall (2015). What is the Future of Capital Cities? 

London: Routledge.   

Trong cuốn sách “Kinh tế h c đô thị” của Giáo sư Nhiêu Hội Lâm, Trung 

Quốc, nhà xuất bản Trường  ại h c Kinh tài  ông bắc xuất bản năm     , 

người dịch  Lê Quang Lâm, ông nghiên cứu khá nhiều vấn đề về phát tri n kinh 

tế đô thị, cơ cấu kinh tế đô thị, môi trường kinh tế đô thị, hiệu  ch kinh tế đô thị, 

khu v c kinh tế đô thị  Trong đ  ông c  đề xuất   nhân tố tác động đến phát 

tri n kinh tế đô thị, đ  ch nh là dân số, đất đai và bản thân tăng trưởng kinh tế đô 

thị GRDP; Như vậy, nghiên cứu này chỉ ra tác động của một số nhân tố tới phát 

tri n kinh tế đô thị, trong đ  c  tác động ngược lại và tác động qua lại lẫn nhau 

của tăng trưởng kinh tế đô thị đến phát tri n kinh tế đô thị   

Trong cuốn The Rise and Fall of Urban Economies: Lessons from San 

Francisco and Los Angeles (Innovation and Technology in the World 

Economy)  st Edition   0    của Michael Storper, Thomas Kemeny, Naji 

Makarem, Taner Osman - Stanford University Press lại cho r ng,   nhân tố 

chính tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, đ  là  s  chuyên môn h a trong 

sản xuất của các ngành kinh tế  economic specialization , vốn ngu n nhân l c 

 human capital formation  và các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức xã hội 

 institutionnal factor  trong đ  c  yếu tố mạng lưới con người và mạng lưới các 

nhà lãnh đạo   ên cạnh đ , tác giả c ng nêu lên tác động mạnh của tăng trưởng 

và suy thoái kinh tế đô thị do tác động của thị trường chứng khoán  

Nh m các tác giả đánh giá cao tác động của nhân tố ngu n năng lượng mà 

tăng trưởng kinh tế đô thị ph  thuộc đ  cung cấp cho các nhu c u của người dân 

trong đô thị như xăng, d u, điện… như trong cuốn Handbook of Regional and 

Urban Economic hay trong cuốn Evolutionary growth theory  electronic 

resource của tác giá Metcalfe, J Stanley   009 ) - University of Queensland  và 

cuốn Fuelling economic growth (Nhiên liệu cho tăng trưởng kinh tế): The role 

of public-private sector research in development, NXB Warwickshire, Ottawa 

2009  hay cuốn sách của tác giả Metcalfe, J.Stanley (2009 ) Evolutionary growth 

theory: electronic resource. University of Queensland...trong đ  n i về thuyết 

tăng trưởng tiến h a, nhấn mạnh t m quan tr ng của ngu n năng lượng điện đối 

với tăng trưởng kinh tế   ác tác giả cho r ng, thị trường xăng d u, điện của quốc 

gia và thế giới có ảnh hưởng lớn đến chi tiêu và t ch l y của người dân đô thị, 

chi tiêu và các ngu n năng lượng mất đi và không th  tái tạo lại được, khi giá 

thành sản xuất các ngu n năng lượng trên tăng cao, chi tiêu bắt buộc của người 
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dân và của ch nh quyền đô thị cho các ngu n năng lượng này c ng tăng cao, làm 

giảm t ch l y, giảm vốn cho chi tiêu và dành cho nghiên cứu khoa h c công 

nghệ, giảm vốn đ u tư phát tri n, do đ  ảnh hưởng khá nhiều tới tăng trưởng 

kinh tế đô thị. 

Trong cuốn sách của Ngân hàng thế giới The World Bank (2007), How 

universities promote economic growth, NXB: Washington, D.C lại phân t ch rõ 

về ảnh hưởng của các  trường đại h c trong đô thị đã c  tác động lớn trong việc 

thúc đ y tăng trưởng kinh tế như thế nào   ác trường đại h c trong thành phố 

với l c lượng sinh viên đông đảo s  càng tạo ra sức tiêu th  hàng h a lớn, tạo ra 

vòng quay đ  tiêu th  sản ph m nhanh hơn, thúc đ y sản xuất nhanh hơn, đ ng 

thời tạo ra một thị trường lao động tr  cho đô thị  Hơn nữa, ngu n thu từ h c ph  

và các lệ ph  khác từ giáo d c và đào tạo không hề nh , đ  c ng là một ngu n 

thu đáng k  cho đô thị   o đ , trên thế giới, nhiều đô thị đi theo hướng trở thành 

đô thị giáo d c, phát tri n giáo d c thành một ngành công nghiệp không khói 

thoe hướng nền kinh tế tri thức, đem lại doanh thu lớn cho tăng trưởng kinh tế 

đô thị và nền kinh tế quốc dân   

Trong cuốn sách của Hermes, Niels (1996), Financial development and 

economic growth, Theory and experiences from developing countries, NXB: 

London, Newyork: Routledge lại phân t ch tác động của việc phát tri n và quản 

l  các thị trường tài chính như thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán, trái 

phiếu, bảo hi m, t n d ng – thế chấp    đến  tăng trưởng kinh tế, trong đ  tác giả 

nhấn mạnh các bài h c kinh nghiệm từ ảnh hưởng của thị trường tài ch nh tác 

động đến tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát tri n.  

Nhân tố bản sắc văn h a của người dân Seoul với những tác động t ch c c 

và tiêu c c s  làm biến đổi xã hội đô thị của thành phố Seoul trong quá trình trở 

thành thành phố toàn c u h a c ng đã được nghiên cứu trong cuốn sách của 

Jieheerah Yun(2017), Globalizing Seoul: The city's cultural and urban change, 

NXB: London, New York: Routledge.  

Tác động của ngu n nhân l c tới kinh tế đô thị, nghiên cứu trường hợp c  

th  của thành phố London  Anh , trong đ  tác giả bàn luận về s  già h a dân số 

và l c lượng lao động là một trong những tác động làm chậm lại quá trình phát 

tri n kinh tế đô thị trong cuốn sách của Peter Hall (2007) “London Voices, 

London Lives: Tales from a Working Capital. Bristol: Policy Press.   

Tác giả Ron R Miron, university of Toronto,  anada, trong nghiên cứu 

của mình tại cuốn sách “Migration and economic growth (1979)” lại chứng 

minh r ng, mức tăng hay giảm của dân số đô thị ph  thuộc nhiều vào quá trình 

di cư và nhập cư vào đô thị   ân số di cư và nhập cư từ các vùng trong nước đến 

đô thị và từ nước ngoài nhập quốc tịch vào đô thị s  làm thay đổi cấu trúc văn 

h a - xã hội đô thị, do đ  quá trình di cư nhập cư này c  tác động không nh  đến 

tăng trưởng kinh tế đô thị  
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Trong nghiên cứu “A theory of interregional dynamics: models of capital  

knowledge, and economic structures”  của tác giả Zhang, Wei-Bin (1961). A 

theory of interregional dynamics : models of capital, knowledge, and economic 

structures . New York : Springer, 2003 đã cho r ng động l c liên kết vùng, liên 

kết về vốn, tri thức s  làm thay đổi cơ cấu kinh tế của đô thị, do đ  c ng tác 

động tới tăng trưởng kinh tế   

Cuốn sách của Edward Glaeser   0   , Triumph of the City, Macmillan 

US lại bổ sung về tác động t ch c c và tiêu c c của các tòa nhà ch c trời trong 

đô thị tới tăng trưởng kinh tế, trong đ  các tòa nhà ch c trời c  những tác động 

t ch c c lớn tới tăng trưởng kinh tế đô thị  Mặc dù những hạn chế, kh  khăn khi 

xây d ng các tòa nhà ch c trời trong đô thị không hề nh , nhưng thành phố c  

th  chiến thắng được những kh  khăn này đ  trở thành một thành phố hiện đại 

và đáng sống khi c  các tòa nhà ch c trời trong đô thị. 

 ánh giá về tác động tiêu c c và t ch c c của hệ thống giao thông vận tải 

đường sắt tới tăng trưởng kinh tế đô thị nước Anh và nước  ức như trong cuốn 

sách của Peter Hall and Carmen Hass-Klau (1985), Can Rail save the City? The 

Impact of Rail Rapid Transit and Pedestrianisation on British and German 

Cities  Aldershot  Gower Publishing… 

 ác nghiên cứu khác về các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế của 

từng đô thị, từng thành phố hay khu v c riêng trong từng giai đoạn lịch s  c  

th , như nghiên cứu của các tác giả Fung Kwan, Kengieng Mak   00  , trong 

cuốn Productivity Growth in the Greater Pearl River Delta of China. Ciscel, 

 avid H    00  , các tác giả đã phân t ch r ng, với các tỉnh, thành phố đông dân 

như Trung Quốc, thì vai trò của nhân tố năng suất lao động và các biện pháp đ y 

mạnh tăng năng suất lao động đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị là quan 

tr ng, với v  d  là đ ng b ng  hâu Giang, trung tâm của tỉnh Quảng  ông, 

Trung Quốc  một trong những vùng đô thị h a đông đúc nhất trên thế giới và 

một trong những trung tâm ch nh trong tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc   

 ác tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị ở các nước châu Âu được nêu 

trong cuốn Growth Centres in the European Urban System. London: Heinemann 

của tác giả Peter Hall and  ennis Hay     0   The Economics of Urban Sprawl: 

Inefficiency as a Core Feature of Metropolitan Growth  Tăng trưởng và phát 

tri n kinh tế của thành phố  oston, một thành phố công nghiệp của Hoa K  

được các tác giả  iane  arol Melish   0   , A Thesis   lassic Reprint  đưa ra 

trong cuốn Economic Growth and Urban Development: The Boston Leather 

District, 1640-       ác nghiên cứu đã chỉ ra s  tăng trưởng kinh tế của các đại 
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đô thị, siêu đô thị của các nước công nghiệp, trong đ  nhân tố ngành công 

nghiệp là nhân tố chủ đạo đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị  

1.2.  Tổng quan những công trình nghiên cứu trong nước 

1.2.1. Nh m  ông trình nghi n  ứu v   á  nhân tố tá  động tới t ng 

trư ng  inh tế  

Những nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế của quốc gia n i chung như mô 

hình tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng kinh tế…c  khối 

lượng khá đ  sộ   

Một số công trình nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế, song tập trung vào 

các nhân tố tác động đ  nâng cao chất lượng của tăng trưởng nh m phát tri n 

bền vững, như nghiên cứu của Ngân hàng thế giới   00  , Không chỉ là tăng 

trưởng kinh tế - nhập môn về phát triển bền vững, Nhà xuất bản văn h a thông 

tin Hà Nội – trong đ  Ngân hàng thế giới nêu lên các m c tiêu phát tri n thiên 

niên k  như  hỉ tiêu x a đ i giảm nghèo, phổ cập giáo d c ti u h c, thúc đ y 

cân b ng giới và trao quyền cho ph  nữ, t  lệ nợ O A…trong một giới hạn cho 

phép đ  tăng trưởng kinh tế bền vững  Hoàng  ức Thân và  inh Quang Ty 

(2010), Tăng trưởng kinh tế và tiến bộ  công bằng xã hội ở nước ta, sách chuyên 

khảo, Nxb  h nh trị Quốc gia, Hà Nội  Nguyễn Văn Nam và Tr n Th   ạt 

(2006), Tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Nxb   ại h c Kinh 

tế Quốc dân  Nguyễn Thị Tuệ Anh và Lê Xuân Bá (2005), Chất lượng tăng 

trưởng kinh tế - Một số đánh giá ban đầu, Viện Nghiên cứu Quản l  Kinh tế 

Trung ương và Viện Friedrich Ebert Stiftung, Hà Nội  hay nghiên cứu của Tr n 

Văn Tùng   00  , Chất lượng tăng trưởng nhìn từ Đông Á, NX  Thế giới, Hà 

Nội  …Trong nội dung các sách này, chất lượng tăng trưởng kinh tế và phát 

tri n bền vững được đánh giá cao, đ ng thời đề ra một số giải pháp đ  nâng cao 

chất lượng tăng trưởng kinh tế và phát tri n bền vững  

 ác mô hình tăng trưởng kinh tế trên thế giới hiện nay, các thời đi m lịch 

s , đặc đi m xã  hội mà các mô hình được phát minh, đ ng thời nêu ra một số 

đặc đi m, t nh chất của của tăng trưởng kinh tế và phân t ch các nhân tố đ u vào 

tác động tới tăng trưởng kinh tế đã được tổng quan lại trong một số công trình, 

như cuốn “Mô hình tăng trưởng kinh tế” của Tr n Th   ạt   0 0 , đại h c Kinh 

tế quốc dân  V  Thị Ng c Phùng   00  , Giáo trình Kinh tế phát triển  Trường 

 ại h c Kinh tế Quốc dân  Những vấn đề chủ yếu về kinh tế phát triển của Ngô 

 oãn Vịnh   00    Nguyễn Ng c Sơn và  ùi  ức Tuân   0   , Giáo trình Kinh 

tế phát tri n, trường  ại h c Kinh tế Quốc dân  Ngô Thắng Lợi   0   , Giáo 

trình kinh tế phát tri n, đại h c Kinh tế Quốc dân  
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Trong nghiên cứu của tác giả  ùi Tất Thắng, Tr n H ng Quang, Lưu  ức 

Hải   0   , Tái cơ cấu kinh tế để phục hồi tăng trưởng  NX  Khoa h c Xã hội, 

lại nghiên cứu về tốc độ của tăng trưởng kinh tế     ph c h i tốc độ tăng trưởng 

của nền kinh tế quốc dân trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, nghiên cứu đã 

chỉ ra c n tái cơ cấu kinh tế, tái cơ cấu theo vùng lãnh thổ, xây d ng các đặc khu 

kinh tế của Việt Nam, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, hệ thống doanh nghiệp 

trong đ  đ y mạnh phát tri n doanh nghiệp tư nhân, phát tri n nền kinh tế tri 

thức, thúc đ y tăng trưởng xanh, tr ng d ng nhân tài…đ  ph c h i tốc độ tăng 

trưởng của nền kinh tế quốc dân.  

Nguyễn Xuân Thắng   0   , Kinh tế Việt Nam và thế giới: Đẩy mạnh 

phục hồi để chuyển sang quĩ đạo tăng trưởng mới, Nxb Khoa h c xã hội, Hà 

Nội …lại chỉ ra đặc đi m kinh tế - xã hội, tiềm năng thế mạnh của Việt Nam và 

đề xuất đổi mới mô hình tăng trưởng chung của toàn bộ nền kinh tế trong giai 

đoạn  0 0 -  0 0 phù hợp với tình hình quốc tế đ  đạt được hiệu quả cao nhất  

Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam được nhiều nhà khoa h c nghiên 

cứu như “Nhìn lại mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2001-2010”, nhà xuất 

bản  ại h c Kinh tế Quốc dân,  0     ào Huy Hân   0 2), Đổi mới mô hình 

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam phù hợp với hội nhập quốc tế,  tạp ch  Phát 

tri n và Hội nhập, số        - Tháng 7-   0    V  Văn Phúc    ,  0   , Đổi 

mới mô hình tăng trưởng  cơ cấu lại nền kinh tế, Nhà xuất bản  h nh trị quốc 

gia - S  thật, Hà Nội  Trung tâm thông tin tư liệu,  IEM   0   , Thay đổi mô 

hình tăng trưởng  Thông tin chuyên đề   hu Văn  ấp, Nguyễn  ức Hải   0   , 

Nguy cơ rơi vào b y thu nhập trung bình: Nhìn dưới góc độ mô hình tăng 

trưởng kinh tế ở Việt Nam, Tạp ch  phát tri n và Hội nhập  Trong cuốn Mô hình 

tăng trưởng kinh tế của Việt Nam  thực trạng và định hướng đến năm 2030 của 

tác giả Ngô Thắng Lợi - Nguyễn Qu nh Hoa, nhà xuất bản Quốc gia S  thật 

  0    đã phân t ch những ưu nhược đi m của mô hình tăng trưởng nền kinh tế 

Việt Nam và đề xuất định hướng chuy n đổi mô hình tăng trưởng kinh tế c ng 

như một số giải pháp th c hiện đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam 

đến năm  0 0   

Ngoài các nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế quốc gia, các nghiên cứu của 

Viện  hiến lược phát tri n,  ộ Kế hoạch và đ u tư c  khá nhiều nghiên cứu về 

tăng trưởng kinh tế quốc gia, tăng trưởng kinh tế vùng (sáu vùng kinh tế - xã 

hội) và các vùng kinh tế tr ng đi m của đất nước như cuốn “Việt Nam 2035”. 

Nghiên cứu về các mô hình tăng trưởng kinh tế xanh  Thời gian g n đây, 

trước những tác động bất lợi của biến đổi kh  hậu đến phát tri n kinh tế - xã hội, 

ngày    0   0  ,  h nh phủ đã phê duyệt  hiến lược quốc gia về tăng trưởng 

xanh  Nhiều công trình nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế xanh đã được th c 

hiện như cuốn sách của tác giả Lê Thu Hoa   0   , Công cụ kinh tế trong bảo vệ 

môi trường, Trường  ại h c Kinh tế quốc dân, Hà Nội  Tr n Ng c Ngoạn 
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(2016), Ch nh sách thúc đẩy tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và thực 

tiễn Việt Nam, Nxb  h nh trị quốc gia, Hà Nội  Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn 

Xuân Trung (2012), Kinh tế xanh trong đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cấu 

trúc nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn tới  K  yếu hội thảo “ iễn đàn kinh tế 

mùa Xuân năm  0  ”,  à Nẵng   ùi Quang Tuấn, Hà Huy Ng c   0   , “Chiến 

lược tăng trưởng xanh quốc gia sau 3 năm thực hiện: Thách thức ph a trước”, 

Tạp ch  Kinh tế và  h nh trị thế giới, số     Nguyễn Tuấn Anh   0   , “Thực 

tiễn áp dụng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh”,  ản tin  h nh sách tài 

nguyên, môi trường và phát tri n bền vững, số   … 

Nhiều  ộ, ngành cơ quan c ng nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế xanh 

như  ộ  ông Thương   0    Quyết định số       Q -  T về việc phê duyệt 

Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh của ngành  ông Thương giai đoạn  0  -

 0 0, Hà Nội   ộ Kế hoạch và   u tư -  hương trình Phát tri n Liên Hợp Quốc 

  0   , “ huỗi cung ứng xanh”,  áo cáo nghiên cứu thuộc d  án  Tăng cường 

năng l c l ng ghép phát tri n bền vững và biến đổi kh  hậu trong công tác lập kế 

hoạch, Hà Nội  Viện  hiến lược  h nh sách Tài nguyên và Môi trường   0   , 

Hướng tới nền kinh tế xanh, lộ trình cho phát tri n bền vững và x a đ i giảm 

nghèo, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội… 

Không chỉ các nhà nghiên cứu khoa h c, các bộ ngành trung ương mà  Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, thành phố c ng đã bắt đ u nghiên cứu và th c hiện mô 

hình tăng trưởng kinh tế xanh như Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh   0   , Kế 

hoạch tri n khai chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tỉnh Quảng Ninh giai 

đoạn  0  - 0 0, Hà Nội  Viện Nghiên cứu Phát tri n Kinh tế - xã hội  à Nẵng 

  0   ,  áo cáo Xây d ng chiến lược tăng trưởng xanh thành phố  à Nẵng đến 

 0 0,  à Nẵng… 

1.2.2. Nh m công trình nghi n  ứu v   á  nhân tố tá  động tới t ng 

trư ng  inh tế đô thị 

Những công trình nghiên cứu trong giai đoạn đ u của quá trình đô thị h a 

tại Việt Nam phải k  đến nghiên cứu của tác giả Phạm Ng c  ôn        “Kinh 

tế học đô thị”, NX  khoa h c k  thuật, Hà Nội  Trong cuốn sách được tái bản 

 l n đ u năm       của Phạm Ng c  ôn   0   , Kinh tế học đô thị, NXB Khoa 

h c và K  thuật, ông đã nghiên cứu khá k  về kinh tế đô thị và tăng trưởng kinh 

tế đô thị  Ông không tiếp cận tăng trưởng kinh tế đô thị theo các nhân tố đ u vào 

- đ u ra mà tiếp cận tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng đánh giá nhân tố cung 

- c u của thị trường, hay “định hướng nhu c u - cơ sở cung cấp”  Ông cho r ng, 

tăng trưởng kinh tế đô thị là tăng trưởng của các ngành kinh tế trong đô thị, các 

ngành kinh tế chịu quy luật của thị trường, khi thị trường c  nhu c u, thì các nhà 

sản xuất, dịch v  s  nghiên cứu đ  tạo ra ngu n cung, thúc đ y sản xuất, dịch v  

phát tri n   o đ , ch nh nhu c u của thị trường là nhân tố tạo ra động l c thúc 

đ y tăng trưởng kinh tế  
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Tác giả Phạm Ng c  ôn c ng cho r ng  tăng trưởng của đô thị là s  tăng 

trưởng th  hiện ở cả   nhân tố là tăng trưởng dân số, tăng trưởng giá trị và tăng 

trưởng vật chất đô thị     t nh toán tăng trưởng kinh tế đô thị, ông s  d ng mô 

hình tăng trưởng kinh tế chung tính cho quốc gia  Tuy nhiên, ông chưa phân t ch 

k  về từng nhân tố tác động, c ng như tác động của các nhân tố tới tăng trưởng 

kinh tế đô thị như thế nào  

 Theo Ngô  oãn Vịnh   00  , Những vấn đề chủ yếu về kinh tế phát triển, 

nhân tố chủ yếu c n quan tâm khi nghiên cứu, t nh toán tăng trưởng kinh tế, đ  

ch nh là quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát tri n dân số, trong đ  dân số 

đông thì G P s  giảm. Theo ông, số lượng dân số t  lệ nghịch với tăng trưởng 

kinh tế  tăng trưởng kinh tế c ng ph  thuộc vào vốn đ u tư và t  lệ với t ch l y  

 ơ cấu kinh tế hợp l  c ng là một yếu tố c  khả năng tạo ra tăng trưởng kinh tế, 

s  ổn định về môi trường t  nhiên, môi trường xã hội c ng tác động tới tăng 

trưởng  Một nhà nước mạnh, biết can thiệp đúng mức, đúng lúc đối với các hoạt 

động kinh tế của doanh nghiệp thì quá trình phát tri n kinh tế của đất nước s  

thuận lợi và c  hiệu quả  Ngoài ra, nghiên cứu của Ngô  oãn Vịnh c ng chỉ ra 

r ng, kết quả hoạt động của doanh nghiệp, an ninh quốc gia, hội nhập kinh tế 

quốc tế c  mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế  

 Nghiên cứu trong cuốn “Chủ trương  ch nh sách của Việt Nam chủ động 

tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” của  an Kinh tế trung ương 

(2019) do Nguyễn Văn  ình  chủ biên  đã chỉ ra r ng, trong thế k  mới, khoa 

h c và công nghệ, trong đ  đặc biệt là s  phát tri n vượt bậc của ngành  ông 

nghệ thông tin, công nghệ số s  tác động to lớn tới tăng trưởng kinh tế do tạo ra 

những ngành kinh tế, lĩnh v c kinh doanh, phương thức sản xuất mới như ngành 

chuỗi khối, vật th  bay, y tế từ xa, th c tại ảo…Vốn đ u tư không chỉ còn là 

tiền, hay tài nguyên thiên nhiên, cơ sở vật chất công trình mà còn bao g m cả 

các thuật toán. Ngu n nhân l c không chỉ bao g m con người mà bao g m cả 

robot thông minh được s  d ng thay thế lao động trong sản xuất kinh doanh. 

 uộc cách mạng công nghiệp l n thứ   đang làm mờ d n t nh chất giữa các 

ngành công nghiệp, dịch v  do s  phát tri n của công nghệ đa ngành, liên 

ngành, xuyên ngành làm mờ gianh giới của lĩnh v c đơn ngành truyền thống 

như vật l , k  thuật số và sinh h c  Cả nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng 

trưởng trong đ  động l c công nghệ và đổi mới sáng tạo s  chiếm t  lệ chủ yếu 

thay cho các yếu tố đ u vào truyền thống s  đ  tạo ra tăng trưởng kinh tế  Ông 

c ng đưa ra d  báo tác động t ch c c của cuộc cách mạng công nghiệp l n thứ   

đến nền kinh tế của Việt Nam đến năm  0 0, trong đ  với các kịch bản nền kinh 

tế số truyền thống, nền kinh tế chuy n đổi số, tiêu dùng số, xuất kh u số s  đ ng 

góp thêm vào tăng tổng G P quốc gia từ  0,  t  US  đến    ,  t  US , đ ng 

g p vào tăng trưởng hàng năm từ 0,  % đến  , %, rủi ro thay thế việc làm   % 

đến   %. 
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Một số công trình nghiên cứu khác đã đánh giá tác động của một số nhân 

tố riêng l  tới tăng trưởng của nền kinh tế quốc gia như  Nguyễn Khắc Minh 

  00  , “Ảnh hưởng của tiến bộ công nghệ tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam”,  

 ỗ  ức Minh   00  , Đánh giá tác động của thuế tới tăng trưởng kinh tế ở Việt 

Nam  V  Trường Sơn, Luận án tiến sĩ kinh tế  “Đầu tư trực tiếp nước ngoài với 

tăng trưởng kinh tế Việt Nam”  Lê Thu Hoa   0   , Gắn kết tăng trưởng kinh tế 

với bảo vệ môi trường  tài nguyên và ứng phó với biến đổi kh  hậu trong quá 

trình đẩy mạnh công nghiệp hoá ở Việt Nam  Tạp ch  Kinh tế và phát tri n  

Nguyễn Thị Thoa, ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới đô thị hóa 

theo hướng bền vững ở Đà Nẵng - Luận án tiến sĩ kinh tế   

 Nguyễn Hữu  oàn “Vận d ng phương pháp phân t ch đa tiêu ch  đánh giá 

mức độ đô thị hoá nh m g p ph n xây d ng các quan đi m phát tri n đô thị ở 

Việt Nam đến năm  0 0, lấy Hà Nội làm v  d ” đại h c Kinh tế quốc dân 

(2009), luận án tiến sĩ kinh tế, c ng s  d ng một số nhân tố đ u vào đ  đánh giá 

mức độ đô thị h a của đô thị, hay mức độ tăng dân số thành thị mà chưa nghiên 

cứu tác động của các nhân tố này tới tăng trưởng kinh tế đ  đạt được m c tiêu 

tăng trưởng cho đô thị    

Một số tác giả khác, c ng đã nghiên cứu về tăng trưởng kinh tế trong các 

nghiên cứu của mình như Nguyễn  ình Hương   00  , Giáo trình kinh tế đô thị, 

NX  Giáo d c, Hà Nội  Trường  ại h c Kinh tế Quốc dân   00  , Giáo trình 

Quản lý đô thị, NX  Giáo d c, Hà Nội  Trương Quang Thao   00  , Đô thị học: 

Những khái niệm mở đầu  NX   h nh trị Quốc gia, Hà Nội  Trường  ại h c 

Xây d ng Hà Nội   00  , Lý thuyết về đô thị hóa, NX   h nh trị Quốc gia, Hà 

Nội   Nhiêu Hội Lâm   00  , Kinh tế đô thị, NX   h nh trị Quốc gia, Hà Nội   

1.3.    nh gi  chung v  c c công trình nghiên cứu c   iên quan   n    

tài  u n  n 

  1.3.1. Những điểm    thể  ế thừ  đối với đ  tài luận án 

Như vậy, các nghiên cứu trong và ngoài nước về tăng trưởng và các nhân 

tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị đã c  khá nhiều, nhất là các nghiên cứu 

tại nước ngoài   ề tài luận án c  th  kế thừa những l  luận về tăng trưởng và kế 

thừa l  luận về các nhân tố tác động đến tăng trưởng nền kinh tế và tăng trưởng 

kinh tế đô thị  

- Với các nghiên cứu tại nước ngoài:  ã c  nhiều nghiên cứu về các nhân 

tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, nghiên cứu các trường hợp c  th  như 

thành phố London  Anh , Seoul  Hàn Quốc ,     gắn với từng giai đoạn và hoàn 

cảnh lịch s  của các thành phố đ , các nhân tố được xem xét trong giai đoạn 

trước năm  0 0  Ph n lớn các công trình đều đưa ra quan đi m về vai trò của 

các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế. Song s  khác nhau trong việc ch n 

mẫu nghiên cứu, khác nhau giữa đặc thù của th  chế, bản sắc văn h a, vị tr  địa 
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l  và điều kiện kinh tế giữa các nước, giữa các thời k  phát tri n, trình độ phát 

tri n khác nhau khiến cho chúng ta kh  c  th  khái quát h a hay áp d ng hoàn 

toàn một mô hình tăng trưởng nào cho thành phố Hà Nội và các đô thị Việt 

Nam, nhất là khi Thủ đô Hà Nội và các đô thị Việt Nam có tài nguyên vị thế, tài 

nguyên thiên nhiên, th  chế và bản sắc, đặc thù riêng so với các thành phố khác 

trên thế giới     

- Với các nghiên cứu trong nước  tác giả có thể kế thừa nghiên cứu về các 

nhân tố chung truyền thống như vốn, dân số, lao động, khoa h c công nghệ, hay 

thu hút đ u tư nước ngoài F I, xuất nhập kh u, môi trường, ch nh sách tài 

ch nh, xoá đ i giảm nghèo... đến tăng trưởng chung của cả quốc gia, tăng trưởng 

kinh tế vùng  sáu vùng kinh tế - xã hội, bốn vùng kinh tế tr ng đi m  hoặc tới s  

phát tri n của một ngành d c.  ên cạnh đ , tác giả c  th  kế thừa một số nghiên 

cứu khác về đô thị trên các lĩnh v c khác của đô thị như lĩnh v c như đô thị h a, 

phát tri n đô thị n i chung, quản l  đô thị, hoặc đánh giá tác động tới phát tri n 

kinh tế hoặc chất lượng của tăng trưởng kinh tế. Mặc dù không tr c tiếp nghiên 

cứu tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị và làm gia tăng về mặt số lượng, quy 

mô của tăng trưởng kinh tế, nhưng các công trình đã được nghiên cứu trong và 

ngoài nước n i trên là các tư liệu qu  giá đ  tác giả tham khảo, kế thừa cho luận 

án của mình  

1.3.2. Những điểm  á  h   giả đã đ   ập nhưng  hư  thỏ  đáng 

 Về nghiên cứu các nhân tố, một số nghiên cứu đã bước đ u đề cập tới các 

nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị xong chưa th a đáng  Nhìn 

chung, các h c giả chưa đề cập tường minh, c  th  và làm rõ nội hàm, bản chất 

và những t nh chất đặc thù đô thị của từng nhân tố, nhất là trên g c độ tác động 

làm tăng lên hay giảm đi về mặt số lượng, quy mô của tăng trưởng; 

Nội hàm, bản chất của các nhân tố đặc trưng đô thị như vị tr , quy mô, quy 

hoạch đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị…c ng 

chưa được làm rõ  Trong khi đ , đối với đô thị, s  khác biệt lớn về t nh chất của 

các nhân tố này so với đô thị và nông thôn, so với tăng trưởng đô thị và tăng 

trưởng của nền kinh tế ch nh là động l c lớn, tác động lớn đến tăng trưởng kinh 

tế đô thị và tạo ra s  khác biệt về chất và lượng của tăng trưởng kinh tế đô thị.  

 ên cạnh đ , các nghiên cứu chưa hệ thống h a các nhân tố theo hệ thống 

tiêu ch  đ  quan sát được một bức tranh tổng th  và rút ra được quy luật vận 

động của các nhân tố, nhất là các nhân tố đặc trưng đô thị tới tăng trưởng kinh tế 

các đô thị Việt Nam, đ ng thời các nhân tố này đã làm biến đổi tăng trưởng kinh 

tế khu v c đô thị như thế nào  Hơn nữa, nội hàm, bản chất của các nhân tố tác 

động chưa được c  th  h a theo điều kiện, đặc thù của từng vùng, miền, địa 

phương trong hệ thống đô thị Việt Nam  
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  1.3.3. Những vấn đ  luận án phải tập trung nghi n  ứu làm rõ 

 Thứ nhất, đ  làm nền tảng cho nghiên cứu các nhân tố tác động đến tăng 

trưởng kinh tế đô thị, luận án c n tập trung làm rõ thêm l  luận về tăng trưởng 

kinh tế đô thị, s  khác biệt giữa tăng trưởng kinh tế đô thị với tăng trưởng kinh 

tế chung; 

 Thứ hai  luận án phải xây d ng khung nghiên cứu, hệ thống hóa các nhân 

tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị, các động tới tăng trưởng kinh tế đô thị 

g m những nhân tố nào;   ng thời tập trung nghiên cứu, làm rõ thêm l  luận, 

nội hàm, bản chất của các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh tế đô thị. Các 

nhân tố này ở khu v c đô thị khác biệt như thế nào. 

Thứ ba  làm rõ thêm về tác động của các nhân tố đến tăng trưởng kinh tế 

đô thị, tác động tr c tiếp hay gián tiếp, thuận lợi hay không thuận lợi, mạnh hay 

yếu, làm tăng lên hay giảm đi …quy mô của tăng trưởng kinh tế  Làm thế nào đ  

các nhân tố tác động dẫn đến làm tăng lên quy mô GR P  

Thứ tư  trên cơ sở các l  luận, nội hàm đã phân tích ở trên, b ng phương 

pháp định t nh và định lượng, luận án vận d ng vào điều kiện th c tiễn của Việt 

Nam, lấy thành phố Hà Nội là một đô thị đi n hình nghiên cứu đ  đánh giá, 

ki m chứng, đánh giá các nhân tố và tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội: 

Thứ 5  đề xuất quan đi m, định hướng mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị 

nh m xây d ng một mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam hiện đại, hiệu 

quả và bền vững, phù hợp với thời đại mới    ng thời, đề xuất định hướng và hệ 

thống giải pháp nh m điều chỉnh, tiết giảm, cải thiện các nhân tố theo hướng tốt 

hơn, phát huy những mặt mạnh và tác động t ch c c của các nhân tố  hoàn thiện 

các mặt còn yếu và khắc ph c những tác động tiêu c c của các nhân tố, gắn với 

đặc thù của Hà Nội và đô thị Việt Nam, đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị 

đạt được kết quả cao hơn nữa. 

 

          C Ư N   I. C  SỞ L  LUẬN   N      C C N ÂN TỐ T C 

 ỘN  TỚ  TĂN  TRƯỞN  K N  TẾ    T Ị V ỆT N M 

2.1.  Cơ sở  ý  u n v  tăng trưởng kinh t   ô thị  

2.1.1. Đô thị và những đ   trưng  ủ   inh tế đô thị 
2.1.1.1. Đặc trưng của đô thị 

 * Khái  niệm đô thị 

Trên thế giới, đô thị được định nghĩa theo nhiều khái niệm khác nhau  

Theo trang www.wikipedia, một số quốc gia như  anada,  c, Nhật  ản, Trung 

Quốc... d a trên chỉ tiêu tổng dân số, mật độ dân số tối thi u km
2
, hệ số s  d ng 

đất đô thị, mật độ xây d ng công trình  Một số nước khác cho r ng đô thị là 

những khu tập trung dân cư đông đúc với mật độ cao so với các vùng xung 
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quanh n   Một số nước lại định nghĩa đô thị d a trên việc s  d ng đất đô thị và 

mật độ xây d ng công trình  Theo đ , đô thị là một khu v c c  mật độ gia tăng 

các công trình kiến trúc do con người xây d ng so với các khu v c xung quanh 

n , không cho phép c  một khoảng trống nào lớn hơn  00 mét trong đô thị  

 ùng không ảnh ch p từ vệ tinh thay vì dùng thống kê từng khu phố đ  quyết 

định ranh giới của đô thị  

Tại M , đô thị là khu v c phải đạt mật độ dân số tối thi u   000 người 

trên một dặm vuông Anh  hay     người km  ,  anada phải trên  00 

người  km , Nhật  ản tối thi u  000 người km  trở lên và tổng số dân phải trên 

  000 người,  c quy định đô thị là một vùng c  tổng số dân trên   000 người, 

mật độ dân số tối thi u là  00 người km   New Zealand dân số trên  000 người, 

Th y Sĩ từ  0 nghìn dân trở lên, với Trung Quốc là quốc gia đông dân số, đô thị 

phải là vùng c  mật độ dân số từ    00 người km     

Một số quốc gia phát tri n khác và c  t  lệ đô thị h a cao như Pháp,  ắc 

M …thì bên cạnh chỉ tiêu về tổng dân số hay mật độ dân số thì còn định nghĩa 

đô thị d a trên việc s  d ng đất đô thị và mật độ xây d ng công trình  Một số 

quốc gia c  t  lệ dân số làm nông nghiệp cao định nghĩa đô thị còn thêm một 

điều kiện nữa là ph n đông dân số, thường là   % trở lên hoạt động phi nông 

nghiệp  Ranh giới của đô thị không căn cứ vào mật độ xây d ng đô thị hay t  lệ 

đô thị h a, mà do s  phân chia theo đơn vị hành ch nh  

Ở Việt Nam, theo Luật Quy hoạch đô thị số  0  00  QH   ngày 

      00 , “đô thị là khu v c tập trung dân cư sinh sống c  mật độ cao và chủ 

yếu hoạt động trong lĩnh v c kinh tế phi nông nghiệp, là trung tâm ch nh trị, 

hành ch nh, kinh tế, văn hoá hoặc chuyên ngành, c  vai trò thúc đ y s  phát 

tri n kinh tế - xã hội của quốc gia hoặc một vùng lãnh thổ, một địa phương, bao 

g m nội thành, ngoại thành của thành phố  nội thị, ngoại thị của thị xã  thị trấn”  

Theo thông tư 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chu n quốc gia 

về quy hoạch xây d ng  “đô thị là đi m dân cư tập trung, c  vai trò thúc đ y s  

phát tri n kinh tế, xã hội của một vùng lãnh thổ, c  cơ sở hạ t ng đô thị th ch 

hợp và c  quy mô dân số thành thị tối thi u là   000 người  đối với miền núi tối 

thi u là    00 người  với t  lệ lao động phi nông nghiệp tối thi u là   %   ô thị 

g m các loại  thành phố, thị xã và thị trấn”  Theo Giáo trình quy hoạch đô thị, 

 H Kiến trúc Hà Nội  “ ô thị là nơi tập trung dân cư, chủ yếu lao động phi 

nông nghiệp, sống và làm việc theo ki u thành thị”  Theo Từ đi n  ách khoa 

toàn thư Việt Nam- NX  Hà Nội, “đô thị là một không gian cư trú của cộng 

đ ng người sống tập trung và hoạt động trong những khu v c kinh tế phi nông 

nghiệp”.  

Như vậy, ở Việt Nam, đô thị ch nh là một đơn vị hành ch nh c  ranh giới 

và cấp quản l  hành ch nh xác định, trong đ  đô thị nh  nhất là thị trấn, r i đến 

thị xã và cao nhất là thành phố   ô thị lại được phân thành   loại, đ  là đô thị 
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loại đặc biệt, đô thị loại I  tr c thuộc Trung ương và tr c thuộc tỉnh , đô thị loại 

II, đô thị loại III, loại IV và loại V   

*  ặc trưng của đô thị 

 ác đô thị khác nhau theo từng vùng miền, từng quốc gia, từng khu v c 

trên thế giới, song đều c  đặc trưng chủ yếu như sau  

- Về tiềm năng vị thế  Khi l a ch n địa đi m đ  xây d ng và phát tri n đô 

thị, các nhà hoạch định ch nh sách về lãnh thổ thường ch n những khu v c c  vị 

tr  địa l  đảm bảo các tiêu chu n như sau:  

+ Là nơi c  đất đai tương đối b ng phẳng, thời tiết kh  hậu tương đối ôn 

hoà và ổn định, thuận lợi cho xây d ng đô thị và phát tri n kinh tế - xã hội.   

+ Vị tr  địa l  phải thuận lợi cho giao lưu, thương mại, phát tri n kinh tế, 

ổn định ch nh trị và đảm bảo được an ninh quốc phòng    

+    những ưu thế, tiềm năng nhất định cho phát tri n kinh tế   các thành 

phố thường được xây d ng g n các trung tâm giao thông thu , bộ; c  thế mạnh 

về sản xuất và thương mại như g n ngu n nguyên liệu đ  phát tri n công nghiệp, 

c  những danh lam thắng cảnh đ  phát tri n thương mại, dịch v , du lịch  g n 

vùng c  khả năng sản xuất nông nghiệp lớn đ  đảm bảo anh ninh lương th c .. 

- Về cấu trúc không gian vật chất   

 ô thị là một bộ phận không th  tách rời của vùng, lãnh thổ, cơ cấu lãnh 

thổ đô thị thường g m c    thành ph n ch nh   ô thị lõi  urban  và vùng ngoại 

ô, ngoại thành  suburban    

 ấu trúc không gian vật chất là một nhân tố quan tr ng cấu thành nên 

không gian đô thị  Khu v c đô thị ph n lớn là không gian hình th  cơ sở vật chất 

do con người tạo ra nên không gian môi trường t  nhiên còn ít, tuân theo một 

quy hoạch không gian, một bố c c c  th  và cảnh quan môi trường nhân tạo nhất 

định do con người sắp xếp nên   o đ , đô thị là nơi tập trung các công trình kiến 

trúc, công trình kết cấu hạ t ng k  thuật  như hệ thống giao thông, cấp điện, cấp 

thoát nước, thông tin liên lạc… , công trình hạ t ng xã hội  trường h c, bệnh 

viện, nhà tr … , cơ sở thương mại dịch v   Siêu thị, trung tâm thương mại, cung 

tri n lãm… , công trình văn h a… do bàn tay và tr  tuệ con người xây d ng nên 

với mật độ cao hơn nhiều so với các vùng xung quanh n    ối với đô thị, hệ số 

s  d ng đất và mật độ xây d ng công trình thường cao hơn khu v c nông thôn 

với nhiều công trình như các tòa nhà cao t ng, các tổ hợp lớn, hệ thống giao 

thông và hạ t ng k  thuật …   o đ , tại đô thị, quản l  quy hoạch không gian 

được chú tr ng   

Quy hoạch đô thị, cơ sở hạ t ng giao thông, các công trình kiến trúc c  vai 

trò then chốt đối với các hoạt động kinh tế, phân bố việc làm và dân cư trong đô 

thị   ơ sở vật chất đô thị được thống nhất với các ngành kinh tế, văn h a, xã 

hội…đ  ph c v  người dân đô thị  Hệ thống các cơ sở vật chất – k  thuật được 

xây d ng là động l c lớn và quan tr ng thúc đ y quá trình đô thị h a  
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- Về con người  là những khu v c tập trung đông dân cư  Tổng dân số và 

mật độ dân số c ng cao hơn so với các vùng xung quanh n   Trong đ  t  lệ dân 

số sinh sống b ng các ngành phi nông nghiệp chiếm t  lệ lớn, từ   % trở lên  

 ặc biệt, lao động tại đô thị c  trình độ tay nghề cao hơn, t  lệ lao động qua đào 

tạo chiếm t  lệ lớn hơn hẳn so với khu v c nông thôn  

- Về quản l  hành ch nh   ô thị là một đơn vị hành ch nh c  ranh giới xác 

định và chịu s  quản l  c  th  của bộ máy ch nh quyền nhà nước  ch nh quyền 

đô thị  được tập trung h a và chuyên môn h a cao trong công năng ph c v  và 

quản l  đô thị   h nh quyền địa phương đều được phân quyền quản l , do đ  đã 

mang lại cho ch nh quyền địa phương một trách nhiệm quan tr ng trong việc ra 

quyết định và quản l  đô thị  

- Về khoa h c và công nghệ  Khác với khu v c nông thôn, đô thị được 

ứng d ng các khoa h c công nghệ hiện đại hơn khu v c nông thôn, từ khoa h c 

xây d ng đến khoa h c quản l  và các ngành khoa h c khác đ  đáp ứng hiệu quả 

nhu c u của con người tại đô thị. 

Như vậy, đô thị là một khu v c lãnh thổ c  đặc trưng hoàn toàn khác biệt 

so với khu v c nông thôn   ô thị đảm nhiệm vai trò là trung tâm phát tri n công 

nghiệp, thương mại, dịch v   phát tri n văn hoá, giáo d c đào tạo, nâng cao dân 

tr   phát tri n khoa h c công nghệ, ngu n nhân l c, các ngành nghề mới  là trung 

tâm giao lưu thương mại trong và ngoài nước, thu hút đ u tư, phát tri n kinh tế 

đối ngoại  giữ vai trò trong việc tăng thu ngân sách cho Nhà nước và là nhân tố 

quan tr ng trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng   o những ưu thế đ , đô thị 

luôn c  một sức hút lớn đối với các thành ph n trong xã hội  

2.1.1.2. Đặc trưng của kinh tế đô thị 

* Khái niệm kinh tế đô thị 

Theo tác giả Nguyễn  ình Hương, đại h c Kinh tế quốc dân, kinh tế đô 

thị là kinh tế của một đơn vị hành ch nh là đô thị  Kinh tế đô thị nghiên cứu bản 

chất, quy luật kinh tế chi phối cuộc sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của 

người dân đô thị như thế nào, mối quan hệ của các nhân tố tác động tới các hoạt 

động sản xuất kinh doanh… đ  phát tri n kinh tế đô thị, thay đổi cơ cấu kinh tế, 

tạo nhiều công ăn việc làm, nâng cao hiệu quả, khả năng sản xuất, nâng cao chất 

lượng cuộc sống  tăng t ch l y, thu nhập của nhân dân, tăng lợi  ch và giảm chi 

ph , làm giàu cho đô thị và người dân đô thị   

*  ặc trưng của kinh tế đô thị 

 ác ngành kinh tế trong đô thị c  các đặc trưng riêng biệt như  

          - Tổng sản ph m trên địa bàn GRDP của các thành phố luôn đạt giá trị 

trung bình cao hơn nhiều so với trung bình cả nước và khu v c nông thôn    ng 

g p của khu v c đô thị vào tổng GRDP của tỉnh và quốc gia do đ  c ng cao hơn 

khu v c nông thôn  Kết quả của các số liệu thống kê cho thấy t  lệ đ ng g p 
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trung bình của các đô thị vào tổng GR P và tăng thu ngân sách cho nhà nước tại 

địa phương thường đạt từ   % -  0% GR P của tỉnh, vùng  Từ đ  c  th  thấy 

đô thị là nơi tr c tiếp sản xuất ra của cải vật chất với khối lượng lớn, nộp ngân 

sách nhiều nhất cho tỉnh, vùng lãnh thổ  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, trong đ  các ngành công nghiệp - xây 

d ng, thương mại, dịch v , giáo d c đào tạo đ  tốc độ tăng trưởng bình quân 

hàng năm và theo giai đoạn đạt cao nhất  Tốc độ gia tăng GR P, giá trị tăng 

thêm  VA  và thu nhập bình quân đ u người của người dân đô thị hàng năm 

luôn cao hơn so với vùng nông thôn   ời sống của đa số người dân đô thị c ng 

cao hơn khu v c nông thôn   

- Về cơ cấu kinh tế  Ngành kinh tế phi nông nghiệp  công nghiệp - dịch 

v   chiếm t  tr ng chủ yếu   ác phân ngành công nghiệp - xây d ng, thương 

mại- dịch v  - du lịch, tài ch nh tiền tệ, bảo vệ môi trường, phúc lợi xã hội …  

phát tri n đa dạng,  phong phú    

-  a dạng thành ph n tham gia sản xuất kinh doanh   ô thị là nơi c  đa 

dạng các loại hình tổ chức tham gia phát tri n các loại hình kinh tế, không chỉ là 

người dân, hộ gia đình hay Hợp tác xã, mà kinh tế đô thị được phát tri n bởi một 

l c lượng doanh nghiệp đông đảo và đa dạng về hình thức sở hữu, bao g m cả 

các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp c  vốn đ u tư nước ngoài, 

trong đ  c  những doanh nghiệp nòng cốt  Số lượng đông đảo các doanh nghiệp 

tạo ra s  qu n t  doanh nghiệp  firm clustering  trong đô thị.  oanh nghiệp 

đ ng vai trò quan tr ng trong kết quả và hiệu quả hoạt động của kinh tế đô thị  

trong đ  hệ thống doanh nghiệp phát tri n mạnh và chiếm số lượng đông đảo, 

các loại hình doanh nghiệp đa dạng  Kinh tế tư nhân chiếm t  lệ ngày càng lớn 

trong l c lượng thị trường   ác doanh nghiệp tại đô thị c  cấu trúc, cách thức tổ 

chức và phân công lao động theo ngành, theo các thành ph n kinh tế chuyên sâu 

hơn  

Sức mạnh của kinh tế đô thị được tạo ra từ s  qu n t  các hoạt động kinh 

tế  agglomeration , lao động, việc làm và s  đa dạng của mạng lưới tiện  ch và 

các lĩnh v c trong đô thị mang lại đ  đạt được sức mạnh và giá trị cao và tính 

kinh tế do đa dạng trong lĩnh v c  economies of scope , kinh tế do đô thị h a 

(urbanization economies).  

Trong đô thị, vị tr  sản xuất kinh doanh là quan tr ng, kinh tế đô thị còn 

th  hiện ở s  hiệu quả kinh tế c c bộ qua s  l a ch n vị tr   localization 

economies , và t nh kinh tế do quy mô  economies of scale    

-    sức hút lớn đối với l c lượng lao động và vốn đ u tư  Mật độ dân số 

đông, sức chi tiêu lớn, sản ph m và hàng h a, dịch v  được tiêu th  nhanh 

ch ng, lại là nơi c  hệ thống hạ t ng, giáo d c, khoa h c phát tri n, nơi tạo ra 

nhiều công ăn việc làm, bình quân tiền lương trả cho người lao động cao hơn 
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nhiều so với khu v c nông thôn, là nơi sinh ra của cải vật chất nên đô thị luôn 

thu hút một lượng lớn l c lượng lao động, vốn đ u tư trong nước và quốc tế   

- T  lệ lao động qua đào tạo cao, nhu c u s  d ng l c lượng lao động lớn  

Nhu c u s  d ng l c lượng lao động đ  ph c v  các ngành kinh tế luôn ở mức 

khá cao, đ ng thời đòi h i người lao động phải qua đào tạo, từ đào tạo nghề cho 

đến đào tạo đại h c, sau đại h c   o đ , t  lệ lao động qua đào tạo tại đô thị 

luôn cao hơn các vùng nông thôn    

-  ác ngành kinh tế trong đô thị đều s  d ng những tiến bộ về khoa h c -  

công nghệ tiến tiến, vượt trội so với khu v c nông thôn, đ ng thời được chuyên 

môn hoá hệ thống tổ chức, quản l  đ  đem lại hiệu quả kinh tế cao   

Từ những đặc đi m trên, c  th  thấy, đô thị luôn đảm nhiệm vai trò là 

trung tâm phát tri n công nghiệp, thương mại, dịch v   phát tri n văn hoá, giáo 

d c đào tạo, khoa h c công nghệ, ngu n nhân l c, các ngành nghề mới  đ ng 

thời là trung tâm giao lưu thương mại, thu hút đ u tư, phát tri n kinh tế và là 

nhân tố quan tr ng trong việc đảm bảo an ninh, quốc phòng   

 ối với vùng và lãnh thổ quốc gia, đô thị là một trong những lãnh thổ 

động l c quan tr ng, đ ng vai trò là c c tăng trưởng kinh tế, c  sức hút và lôi 

kéo, lan t a lớn, tạo động l c thúc đ y kinh tế của một tỉnh, một vùng và đất 

nước phát tri n   o đ , đô thị c  t m quan tr ng và đ ng g p ph n lớn vào tăng 

trưởng và phát tri n kinh tế của nền kinh tế quốc dân. 

S  phát tri n của các ngành kinh tế trong đô thị là yếu tố chủ yếu quyết 

định s  tăng trưởng kinh tế đô thị  Tăng trưởng kinh tế lại c  t m quan tr ng rất 

lớn đối với s  phát tri n đô thị  Vì vậy, việc đánh giá s  phát tri n của đô thị c n 

được bắt đ u từ quá trình nghiên cứu, đánh giá các nhân tố tác động tới tăng 

trưởng kinh tế đô thị, từ đ  tìm ra các nhân tố thúc đ y mạnh cho tăng trưởng 

kinh tế đô thị  

2.1.2. T ng trư ng  inh tế đô thị 

2.1.2.1.  Các mô hình tăng trưởng kinh tế  

Từ thế k    , các nhà kinh tế h c đã nghiên cứu các h c thuyết và các mô 

hình tăng trưởng kinh tế  Các mô hình tăng trưởng kinh tế đã trở thành công c  

hữu  ch, giúp các nhà kinh tế nghiên cứu, phân t ch kinh tế, lượng hoá tăng 

trưởng kinh tế một cách rõ ràng, c  th  hơn  Về cơ bản đã c  các mô hình tăng 

trưởng kinh tế ch nh, như:  Mô hình David Ricardo (1817), Mô hình tăng trưởng 

J.Keynes (1930), Mô hình Harrod-Domar (1946), Mô hình Cobb – Douglas 

(1947), Mô hình Solow – Swan (1956), Mô hình tăng trưởng kinh tế hiện đại 

của Samuelson       , Mô hình tăng trưởng W A Lewis  (1979), Mô hình tăng 

trưởng Robert E. Lucas (1995)....Ngoài ra, còn khá nhiều mô hình kinh tế khác 

như mô hình kinh tế của  ác Mác, các mô hình tăng trưởng nội sinh như Mô 

hình h c h i  Learning-by-doing model  của Kenneth J Arrow       , Mô hình 



31 
 

R&D (Research and Development Model), Mô hình Mankiw-Romer-Weil, Mô 

hình AK e  Mô hình “H c hay làm”  Learning-or-doing model …  Các mô hình 

tăng trưởng kinh tế c  t nh lịch s  c  th   Nghĩa là, mỗi một mô hình kinh tế ra 

đời, n  t n tại và phát huy cao vai trò của n  trong từng giai đoạn lịch s  kinh tế 

xã hội c  th   

Mỗi mô hình tăng trưởng kinh tế nêu trên đều được nghiên cứu trên nhiều 

giác độ khác nhau.  ác mô hình đều xác lập hệ thống căn cứ khoa h c xác đáng, 

ứng d ng kết quả nghiên cứu vào việc d  báo, phân t ch, đánh giá tăng trưởng 

kinh tế của ngành, vùng hay toàn bộ nền kinh tế quốc dân, dưới một hay nhiều 

kh a cạnh khác nhau  qui mô, tốc độ, chất lượng   tăng trưởng kinh tế và đều c  

th  ứng d ng vào d  báo, phân t ch, đánh giá th c trạng tăng trưởng kinh tế đối 

với nền kinh tế thị trường  

 ác mô hình tăng trưởng kinh tế đều nghiên cứu và làm sáng rõ vai trò 

của một hay nhiều nhân tố đ u vào  vốn, lao động, tài nguyên thiên nhiên, khoa 

h c công nghệ , làm gia tăng sản lượng đ u ra, thúc đ y tăng trưởng kinh tế  Mô 

hình tăng trưởng kinh tế càng s  d ng nhiều nhân tố đ  nghiên cứu càng c    

nghĩa l  luận cao và sát th c khi ứng d ng chúng vào phân t ch, đánh giá th c 

trạng tăng trưởng kinh tế   

2.1.2.2.  Đặc trưng của tăng trưởng kinh tế đô thị 

          * Khái niệm tăng trưởng kinh tế  

Tăng trưởng kinh tế được xem là một trong những vấn đề quan tr ng 

trong nghiên cứu kinh tế phát tri n   ã từ rất lâu, con người luôn đi tìm câu h i, 

ngu n gốc của s  tăng trưởng kinh tế là gì, ở đâu  Theo cuốn sách “Kinh tế phát 

tri n” của Trường  ại h c kinh tế quốc dân, “Tăng trưởng kinh tế là s  gia tăng 

thu nhập hay sản lượng được t nh cho toàn bộ nền kinh tế trong một thời k  nhất 

định”  Ph n lớn các nhà kinh tế đều thống nhất với khái niệm về tăng trưởng 

kinh tế này   

         * Khái niệm tăng trưởng kinh tế đô thị 

Nếu như tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế quốc dân là s  gia tăng thu 

nhập hay sản lượng được t nh cho toàn bộ nền kinh tế trong một thời k  nhất 

định thì tăng trưởng kinh tế đô thị c ng là một s  gia tăng trong thu nhập, sản 

lượng, giá trị sản xuất hàng h a và dịch v  sản xuất ra trong một thời gian nhất 

định của một đơn vị hành ch nh là đô thị   

*  ặc trưng của tăng trưởng kinh tế đô thị 

Tăng trưởng kinh tế đô thị là một thành ph n của tăng trưởng kinh tế n i 

chung. Do đ , tăng trưởng kinh tế đô thị đều c  những đặc đi m, t nh chất chung 

với tăng trưởng kinh tế  Những đặc đi m chung đ  là  

- Tăng trưởng kinh tế đô thị c ng c    mặt, đ  là mặt số lượng và mặt 

chất lượng của tăng trưởng   
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+ Mặt số lượng được phản ánh qua các chỉ tiêu đánh giá quy mô gia tăng 

và tốc độ tăng trưởng GR P   

+ Mặt chất lượng tăng trưởng là thuộc t nh bên trong của quá trình tăng 

trưởng, th  hiện qua các chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả đạt được mặt số lượng của 

tăng trưởng và khả năng duy trì n  trong dài hạn   hất lượng của tăng trưởng 

kinh tế được th  hiện qua hệ thống chỉ tiêu cơ bản như  T nh ổn định, s  hài hòa 

giữa TTKT và các vấn đề xã hội   hất lượng môi trường  lạm phát, bội chi ngân 

sách  cán cân thương mại, cán cân thanh toán, nợ nước ngoài  thất nghiệp hiệu 

quả đ u tư thông qua chỉ số đ u tư I OR…Tăng trưởng kinh tế đạt chất lượng 

khi cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, phát tri n bền vững, cải thiện 

phúc lợi công dân  tăng năng l c cạnh tranh của nền kinh tế, doanh nghiệp, hàng 

h a  Không những tăng trưởng về chiều rộng mà còn c n tăng cả về chiều sâu 

như năng suất lao động, hiệu quả s  d ng vốn  . Kết quả đ  đạt được khi s  

d ng hiệu quả các ngu n l c và các yếu tố đ u vào  

Bảng 2: So s nh  ặc trưng tăng trưởng kinh t   ô thị 

và tăng trưởng n n kinh t  quốc dân 

Nội dung TT nền kinh tế quốc dân Tăng trưởng kinh tế đô thị 

Phạm vi 

Toàn bộ lãnh thổ đất nước  cả 

khu v c đô thị và nông thôn, 

bao g m các đơn vị hành ch nh 

là huyện, xã, thôn  

Trong phạm vi đơn vị 

hành ch nh của đô thị 

 hỉ tiêu 

kinh tế 
GDP GRDP 

 ác nhân tố 

tác động tới 

TTKT 

- Vốn, lao động, khoa h c công 

nghệ  Môi trường,  iến đổi kh  

hậu, doanh nghiệp, cơ cấu kinh 

tế, Kết cấu hạ t ng kết nối liên 

vùng   

-  ao g m các nhân tố khu v c 

nông thôn, cơ cấu và phương 

hướng phát tri n Ngành nông 

lâm nghư nghiệp, các làng nghề 

ti u thủ công nghiệp  Quy 

hoạch không gian các đi m dân 

cư nông thôn    

-  ác nhân tố chung  Vốn, lao 

động, khoa h c công nghệ  Môi 

trường,  iến đổi kh  hậu, doanh 

nghiệp, cơ cấu kinh tế    

-  ác nhân tố đặc trưng đô thị  chỉ 

c  ở khu v c đô thị   Vị tr  đô thị, 

quy mô đô thị, Quy hoạch đô thị, 

Kiến trúc cảnh quan đô thị, Hệ 

thống kết cấu hạ t ng nội đô và 

ngoại đô, cơ sở vật chất đô thị,    

Ngu n  thống kê, so sánh của tác giả 

- Nếu như phát tri n kinh tế là một khái niệm chu n tắc chung không th  

th  hiện b ng một số đo hay một chỉ số duy nhất, thì tăng trưởng kinh tế lại một 

con số c  th , liên quan đến s  gia tăng thu nhập th c trên đ u người, nghĩa là 

s  gia tăng giá trị hàng hoá và dịch v  được sản xuất ra trên mỗi đ u người trong 
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đô thị  Tăng trưởng kinh tế là một số đo được t nh với những mức độ ch nh xác 

khác nhau tùy theo việc l a ch n các nhân tố và mô hình đ  t nh toán tăng 

trưởng kinh tế  

Ngoài những đặc trưng chung với tăng trưởng kinh tế quốc dân n i trên, 

tăng trưởng kinh tế đô thị c ng c  những đặc thù riêng.    là   

- TTKT đô thị trong đ  s  gia tăng thu nhập d a chủ yếu vào các ngành 

sản xuất phi nông nghiệp, bao g m ngành công nghiệp - xây d ng và ngành 

thương mại, dịch v   

- Ngoài những nhân tố chung, TTKT đô thị còn chịu tác động của những 

nhân tố khác là đặc trưng đô thị như quy hoạch không gian và phân bố các công 

trình, cơ sở vật chất và các hoạt động kinh tế tại đô thị, kiến trúc đô thị,  kết cấu 

hạ t ng nội đô, vị tr  đô thị, quy mô đô thị, mật độ dân số đô thị, hệ số s  d ng 

đất và giao thông, ứng d ng d a trên địa đi m, văn h a đô thị    và bị chi phối 

c ng như chịu tác động lớn từ các nhân tố này  

Mặt lượng của tăng trưởng kinh tế đô thị không chỉ th  hiện ở tăng trưởng 

về mặt giá trị như tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân, mà còn th  hiện rất rõ ở 

s  tăng lên về quy mô diện t ch đô thị, quy mô dân số, chiều cao khoảng không 

gian, cơ sở vật chất, công trình xây d ng trong đô thị… và các kiến trúc các 

công trình đ  đẹp hay xấu c ng tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị. 

2.1.2.3.  Những chỉ tiêu đo lường tăng trưởng kinh tế đô thị  

 ối với quốc gia, đ  đo lường tăng trưởng kinh tế của nền kinh tế quốc 

dân, ta dùng thường dùng chỉ tiêu G P  Tổng sản ph m quốc nội – Gross 

domestic product , tổng giá trị sản xuất GO – Gross output , tổng thu nhập quốc 

dân  GNI – Gross national income , thu nhập bình quân đ u người… Trong đ  

tăng trưởng của Tổng sản ph m trong nước  G P  là một trong những chỉ số 

ch nh được s  d ng đ  đánh giá tăng trưởng của một nền kinh tế  G P th  hiện 

kết quả sản xuất do các đơn vị thường trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một 

quốc gia  Tốc độ tăng tổng sản ph m trong nước là t  lệ ph n trăm tăng lên của 

G P k  này so với cùng k  năm trước, thường được t nh b ng tổng sản ph m 

trong nước theo giá so sánh đ  loại trừ s  biến động giá cả   ây là các chỉ tiêu 

thuộc nh m Tài khoản quốc gia trong hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia được 

quy định tại Nghị định số     0   N -CP, ngày 0  0   0   của  h nh phủ  Với 

nền kinh tế quốc dân, c n s  d ng tổng hợp các mô hình tăng trưởng kinh tế đ  

xem xét, đánh giá th c trạng tăng trưởng kinh tế đ  thúc đ y kinh tế phát tri n  

 ối với tăng trưởng của địa phương, theo chu n m c quốc tế và đ  phù 

hợp với th c tiễn nước ta, ngày    0   0  , Thủ tướng  h nh phủ ban hành 

Quyết định số     Q -TTg phê duyệt  ề án “ ổi mới quy trình biên soạn số 

liệu tổng sản ph m trên địa bàn tỉnh, thành phố tr c thuộc trung ương”  T nh 

tăng trưởng của địa phương theo  GR P s  giúp các địa phương c  cái nhìn tổng 
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quan về hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, đưa ra các đánh giá và d  

báo  từ đ  điều chỉnh và hoạch định các cơ chế, ch nh sách phát tri n kinh tế - xã 

hội phù hợp với th c tế địa phương  Số liệu GR P s  được biên soạn theo 

phương pháp sản xuất với các chỉ tiêu chủ yếu  Tổng giá trị GR P theo giá hiện 

hành và giá so sánh  cơ cấu giá trị tăng thêm theo giá hiện hành  tốc độ tăng 

GRDP theo giá so sánh.  

 ối với đô thị là thành phố tr c thuộc Trung ương - một đơn vị hành 

ch nh tr c thuộc quốc gia, đ  đo lường tăng trưởng kinh tế của các đô thị theo 

thời gian, ta s  s  d ng chỉ tiêu tăng trưởng hoặc tốc độ tăng trưởng của tổng 

sản ph m trên địa bàn đô thị  GR P  thành phố, thị xã và GR P đ u người 

hàng năm hay bình quân năm của một giai đoạn nhất định do Tổng c c Thống 

kê t nh toán và công bố  Mặc dù còn một số hạn chế như c  nhiều kết quả sản 

xuất và dịch v  không được t nh vào, song đây là   tiêu ch  phổ biến nhất đ  đo 

lường tăng trưởng kinh tế cấp địa phương   

Khi n i đến tăng trưởng kinh tế đô thị, các nghiên cứu và mô hình TTKT 

thường xét tới các ngành sản xuất trong đô thị, tiêu bi u là chỉ số GR P, G P  

Mặc dù các ngành kinh tế với năng l c sản xuất là một thuộc t nh của kinh tế đô 

thị, nhưng n  không phải là thuộc t nh duy nhất tác động tới tăng trưởng kinh tế 

đô thị mà còn c  tác động của một số nhân tố đặc trưng đô thị khác   ô thị là 

một th c th  kinh tế mở, c  t nh linh hoạt cao, nên rất kh  đo lường kinh tế của 

n  b ng một mô hình đơn giản   o đ , việc đánh giá kết hợp các nhân tố đ  

đánh giá tăng trưởng kinh tế đô thị là l a ch n khoa h c đ  c  th  phân t ch và 

đánh giá đúng nhất những tác động tới tăng trưởng kinh tế  

Theo quan đi m của h u hết các nhà khoa h c trên thế giới, trong nhiều 

ngu n tài liệu, mặc dù tăng trưởng kinh tế không phải là chỉ tiêu duy nhất đ  đạt 

được phát tri n kinh tế, và tăng trưởng kinh tế cao không c  nghĩa là m i người 

dân đều c  thu nhập cao hay đời sống của h  được hạnh phúc và hài lòng về xã 

hội mà h  sống  Tuy nhiên, đánh giá tăng trưởng kinh tế vẫn đ ng vai trò quan 

tr ng đối với s  phát tri n kinh tế xã hội. 

2.2.  Cơ sở  ý  u n v  c c nhân tố t c  ộng tới tăng trưởng kinh t   ô thị 

2.2.1. Cá  nhân tố tá  động tới t ng trư ng  inh tế đô thị 

2.2.1.1.  Khái quát về các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị  

Qua tổng kết tài liệu nghiên cứu và tổng kết từ th c tiễn, tăng trưởng kinh 

tế đô thị chịu tác động bởi rất nhiều nhân tố với các mức độ tác động khác nhau  

trước tiên phải k  tới các nhân tố chung như  Ngu n vốn đ u tư, lao động, năng 

suất tổng hợp TFP  Trong đ , c  những yếu tố định lượng c  th  lượng h a được 

như vốn đ u tư, số lượng lao động…, song c ng c  những yếu tố định t nh kh  

c  th  lượng h a ch nh xác như đặc đi m văn h a - phong t c tập quán của 
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người dân đô thị, th  chế ch nh trị kinh tế xã hội, cơ cấu dân tộc, tôn giáo, s  

tham gia của cộng đ ng, tình hình và diễn biến kinh tế trong khu v c, tác động 

của các yếu tố bên ngoài… 

   nhiều cách đ  phân loại các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô 

thị  Trong các tài liệu nghiên cứu, các tác giả đã phân loại các nhân tố như sau  

 a. Nhân tố kinh tế - nhân tố phi kinh tế  

          b  Nhân tố đ u vào - đ u ra. 

          c  Nhân tố tác động từ bên trong - tác động từ bên ngoài   

 d  Nhân tố định lượng - định t nh  

           e  Nhân tố vật chất không gian hữu hình và vô hình, phi không gian. 

f  Nhân tố chủ yếu do con người tạo ra và nhân tố chịu nhiều tác động của 

thiên nhiên. 

Bảng 3: Tổng h p c c nhóm nhân tố t c  ộng tới  

tăng trưởng kinh t   ô thị 

TT 

Phân 

nh m 

nhân tố 

TT C c nhân tố thuộc nh m 

I Kinh tế 

1  

Tổng thu nhập của ch nh quyền đô thị,  ác con đường tạo 

vốn cho đô thị 

2  Vốn đ u tư, t  lệ vốn đ u tư trong tổng thu nhập 

3   ơ cấu vốn đ u tư  

 

- T  lệ vốn đ u tư từ ngân sách, vốn đ u tư tư nhân trong 

nước, t  lệ vốn đ u tư từ doanh nghiệp nước ngoài F I, t  lệ 

vốn vay O A 

 

- T  lệ và mức thu chi ngân sách, chi tiêu khác của ch nh 

quyền đô thị  chi thường xuyên, viện trợ, ngoại giao, chi ph  

trung gian… , t  lệ d  trữ vốn của ch nh quyền đô thị cho 

tiêu dùng trong tương lai 

4    ơ cấu kinh tế các ngành sản xuất 

5   oanh nghiệp 

 - Số lượng doanh nghiệp,  ơ cấu doanh nghiệp 

 

- Trình độ của doanh nghiệp, Hiệu quả hoạt động của doanh 

nghiệp 

6   ác thị trường đặc trưng khu v c đô thị 

 

- Thị trường đất đai, nhà ở và thị trường bất động sản đô thị  

Thị trường chứng khoán, tài ch nh đô thị  Thị trường xuất 

nhập kh u hàng h a và lao động 

 

- Khả năng t  cung cấp điện, nước, xăng d u, an ninh lương 

th c và các ngu n năng lượng thay thế 

II 
Vật chất 

và không 

7  Vị tr  đô thị, khoảng cách của đô thị đến các trung tâm lớn 

8  Quy mô diện t ch đô thị  
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gian đô 

thị 9  

Quy hoạch và tổ chức không gian đô thị  mặt b ng, chiều 

cao, hệ số s  d ng đất, mật độ các công trình  

10  Kiến trúc, cảnh quan đô thị 

11  Hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị  hạ t ng k  thuật và xã hội  

III 

 ân số, 

Ngu n 

nhân l c, 

việc làm 

12  Quy mô dân số đô thị  tổng dân số  

13  Mật độ dân số  Hệ số chỉ mức độ qu n t  dân số  

14   hất lượng dân số  sức kh e, th  l c…   

15  

Văn h a, phong t c tập quán    thức, tác phong công 

nghiệp,   thức chấp hành pháp luật,   thức bảo vệ môi 

trường, tác phong làm việc công nghiệp, t nh chăm chỉ, 

Lòng mến khách, hiếu khách…  

16  

Tổng l c lượng lao động  T  lệ l c lượng lao động tổng dân 

số  

17  

Chất lượng lao động  T  lệ lao động được đào tạo lành 

nghề  

18   ơ cấu lao động 

 

- T  lệ lao động h c nghề, k  sư, c  nhân, t  lệ nhà khoa 

h c  nhà quản l  

 

- T  lệ lao động trong nước, lao động xuât kh u, lao động 

nước ngoài nhập cư 

19  Việc làm  T  lệ thất nghiệp thành thị 

IV 

 h nh 

quyền và 

th  chế 

20   ộ máy ch nh quyền đô thị 

21   hiến lược, phương hướng, kế hoạch phát tri n   ơ chế, 

ch nh sách thu hút của ch nh quyền đô thị của đô thị 

22  An ninh, trật t , an toàn xã hội đô thị 

V 

Tri thức 

(Khoa 

h c công 

nghệ, 

giáo d c 

đào tạo  

23  Trình độ và chất lượng giáo d c và đào tạo 

 - Thứ t  trong bảng xếp hạng giáo d c quốc tế 

 

- T  lệ sinh viên h c trong nước, sinh viên đi du h c, sinh 

viên quốc tế đến h c tập 

24  Trình độ khoa h c công nghệ 

 

Số lượng phát minh, sở hữu tr  tuệ, sáng kiến đã được áp 

d ng vào th c tế 

 

Số lượng công nghệ đã mua, được chuy n giao từ nước 

ngoài  Số lượng phát minh, sáng chế đã bán cho nước ngoài 

 Trình độ công nghệ của bộ máy quản l , điều hành đô thị 

 Trình độ khoa h c của các nhà nghiên cứu 

 Trình độ công nghệ của doanh nghiệp sản xuất 

 Trình độ công nghệ của hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị 

 

VI 

Môi 

trường 

đô thị 

25  Môi trường đô thị 

26   iến đổi kh  hậu 
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VII 

 

 ác nhân 

tố bên 

ngoài đô 

thị 

27  Pháp luật và ch nh sách kinh tế vĩ mô của nhà nước 

28  

Tác động của các tỉnh, địa phương lân cận và hệ thống đô thị 

vệ tinh, hạ t ng kết nối liên tỉnh, liên vùng 

29  

Tình hình thị trường, kinh tế, ch nh trị thế giới và khu v c 

 Tình hình thị trường điện, xăng d u    mà đô thị ph  thuộc  

          Ngu n  Tác giả tổng hợp 

 

 ưới g c độ nghiên cứu tại đô thị, tác giả phân chia các nhân tố tác động 

tới tăng trưởng kinh tế thành hai nh m ch nh  Nh m các nhân tố truyền thống và 

nh m các nhân tố đặc trưng đô thị  

Nhân tố truyền thống là các nhân tố tác động chung cho toàn bộ nền kinh 

tế, vùng và cả đô thị  Nh m các nhân tố truyền thống là Vốn đ u tư, lao động, 

năng suất các nhân tố tổng hợp TFP  Nh m các nhân tố này ở đô thị về cơ bản 

c  nhiều đi m chung về t nh chất, đặc đi m với quốc gia hay khu v c nông thôn 

và các vùng lãnh thổ khác  Tuy nhiên, các nhân tố này c ng c  những t nh chất, 

đặc thù riêng biệt do khu v c đô thị tạo nên mà c   Nh m các nhân tố đặc trưng 

đô thị là nh m các nhân tố chỉ c  ở khu v c đô thị hoặc ph n lớn đặc đi m, tính 

chất của n  là đặc thù, đặc trưng chỉ c  ở khu v c đô thị   
 

2.2.1.2.  Nội hàm một số nhân tố  hủ yếu  

A. Nội hàm của các nhân tố truyền thống  

1. Vốn đầu tư  

- Quan niệm về vốn đầu tư 

Theo giáo trình Kinh tế phát tri n - đại h c Kinh tế quốc dân do Ngô 

Thắng Lợi chủ biên năm  0  , vốn K là nhân tố vật chất đ u vào quan tr ng  

Vốn sản xuất đứng trên g c độ vĩ mô được đặt ra ở kh a cạnh vốn vật chất chứ 

không phải dưới dạng tiền  giá trị , n  là toàn bộ tư liệu được t ch l y lại của 

nền kinh tế và bao g m  nhà máy, thiết bị, máy m c, nhà xưởng và các trang bị 

được s  d ng như những yếu tố đ u vào trong sản xuất  

Như vậy, vốn đ u tư nói chung bao g m hai hình thái  hình thái tiền tệ và 

hình thái vật chất  Vốn đ u tư dưới hình thái tiền tệ là khoản tiền t ch lu  của 

ch nh quyền, của doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch v  và dân 

cư  là tiền tiết kiệm của dân và huy động từ các ngu n khác được đưa vào s  

d ng trong quá trình tái sản xuất xã hội nh m duy trì các tiềm l c sẵn c  vào tạo 

ra những tiềm l c mới cho nền kinh tế  Vốn đ u tư dưới hình thái vật chất bao 

g m tất cả cơ sở vật chất của xã hội như tr  sở, nhà xưởng,các công trình hạ 

t ng, các loại máy m c thiết bị, các loại nguyên liệu, vật liệu, các sản ph m 

trung gian khác... 
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- Đặc trưng của vốn đầu tư tại đô thị 

Theo tác giả, vốn đ u tư tại đô thị c  những đặc trưng như sau  

+ Vốn tại đô thị được tạo ra từ nhiều ngu n đa dạng: Không chỉ vốn mà 

quá trình t ch l y và tạo vốn cho đô thị c ng rất quan tr ng   ách mà thu nhập 

được tạo ra, hoặc các phương thức huy động vốn cho đô thị c ng c n được quan 

tâm th a đáng hơn trong thời đại ngày nay  

   c  vốn c n phải c  cả một quá trình t ch l y lâu dài  T ch l y đ  tạo 

vốn cho đô thị không chỉ bao g m số tiền tiết kiệm của nhân dân, tiền tiết kiệm 

của các doanh nghiệp và tiền tiết kiệm thu nhập của ch nh quyền đô thị, tiền thu 

ngân sách nhà nước mà vốn đ u tư của đô thị có th  được tạo ra từ rất nhiều 

ngu n khác nhau.  

Một số ch nh quyền khai thác và xuất kh u khoáng sản, tài nguyên thô; 

hay cho thuê đất đ  tạo vốn  nhiều ch nh quyền đô thị trên thế giới lại đ u tư cho 

khoa h c công nghệ r i chuy n giao khoa h c công nghệ đ  cho các nước khác 

đ  tạo vốn, r i lại đ u tư trở lại cho khoa h c công nghệ  một số đô thị lại tập 

trung chủ yếu đ u tư cho giáo d c đại h c, du lịch và coi giáo d c đại h c  nhất 

là đối với sinh viên quốc tế  hoặc du lịch là ngành công nghiệp không kh i đ  

tạo vốn cho đô thị   

 ất đô thị, không chỉ số lượng, chất lượng của đất đai mà vị tr  đất đai 

trong đô thị, hệ số s  d ng đất, chiều cao công trình và việc s  d ng không gian 

đô thị c ng là một yếu tố tạo nên ngu n vốn lớn cho đô thị   

Cơ sở vật chất đô thị, trong đ  c  các loại hình nhà ở đa dạng đã hình 

thành nên thị trường bất động sản hay kinh tế nhà ở tại đô thị. Khác với khu v c 

nông thôn, tại đô thị, dân số tăng nhanh, nhu c u về nhà ở, văn phòng đ  kinh 

doanh là rất lớn  Nhu c u c  nhà ở và thay đổi, cải thiện chỗ ở theo điều kiện 

kinh tế thu nhập là nhu c u thiết yếu và thường xuyên của người dân đô thị   ây 

c ng là một đặc đi m khác biệt của đô thị và khu v c nông thôn  Hoạt động 

thuê, mua bán nhà ở, đất đai, hoặc thay đổi vị tr , chuy n đổi nâng cấp chỗ ở, 

hoạt động sát nhập doanh nghiệp kéo theo chuy n nhượng bất động sản tại đô 

thị được th c hiện thường xuyên và phát tri n mạnh m , nên tại đô thị hình 

thành thị trường bất động sản    S   Thị trường   S h u như chỉ được hình 

thành ở khu v c đô thị  Vòng quay chuy n nhượng   S  hoạt động mua đi bán 

lại  đ ng g p cho ngân sách nhà nước một lượng tiền thuế lớn, và tạo ra ngu n 

vốn đáng k  cho ch nh quyền đô thị, tạo nên chuy n dịch đáng k  và quan tr ng 

về cơ cấu trong các ngành kinh tế  Thị trường   S là đ u ra quan tr ng của thị 

trường vốn và g p ph n tạo lập và c  quan hệ tr c tiếp với thị trường lao động, 

tài ch nh t n d ng, vật liệu xây d ng, đ  nội thất     Thị trường   S phát tri n thì 

một ngu n vốn lớn tại chỗ của đô thị được huy động   iến động n ng lên hay 

lạnh đi của thị trường bất động sản đô thị c  ảnh hưởng lan toả tới s  phát tri n 
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ổn định của các doanh nghiệp và ngành kinh tế khác trong đô thị  Quản l  tốt thị 

trường bất động sản s  đ ng g p một ph n quan tr ng thúc đ y tăng trưởng và 

phát tri n kinh tế đô thị   

  h nh vì t m quan tr ng đ , hiện nay, vốn đ u tư dưới dạng nhà ở đô thị 

chiếm t  lệ vốn đ u tư lớn trong cơ cấu vốn đ u tư tại đô thị, song ch nh nhà ở 

đô thị lại là ngu n vốn quay vòng, tạo ra ngu n vốn mới tăng lên theo cấp số 

cộng, điều mà ở khu v c nông thôn không c  được   

 o đ  nhà ở đô thị, hay thị trường bất động sản đô thị luôn c  vị tr  cao 

trong thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị  Vì vậy, phát tri n và quản l  tốt thị 

trường   S là điều kiện quan tr ng đ  s  d ng c  hiệu quả đất đai, một tài 

nguyên - tài sản qu  giá  Như vậy, cơ sở vật chất đô thị, trong đ  bao g m cả hệ 

thống nhà ở đô thị c ng là một nhân tố quan tr ng tác động tới phát tri n kinh tế  

Tuy nhiên, các nghiên cứu về mô hình tăng trưởng kinh tế còn chưa quan tâm 

th a đáng tới vấn đề này     

 ác ngu n tài nguyên đất đai, tài nguyên thiên nhiên khác như như danh 

lam thắng cảnh, di t ch lịch s  văn h a, đặc sản c ng được coi là vốn và lợi thế 

cạnh tranh của đô thị  Tài nguyên đất đai c  th  được vốn h a, nhưng chỉ những 

ph n tài nguyên đã được khai thác mới ảnh hưởng tới tăng quy mô  Tài nguyên 

chưa được khai thác mà ở dưới dạng tiềm năng  v  d  m  than dưới lòng đất 

chưa được khai thác  thì không ảnh hưởng tới tăng mô GR P  

Như vậy, vốn đ u tư ở khu v c đô thị rất đa dạng, do đ , các con đường 

tạo vốn cho đô thị c ng rất đa dạng   o đ , các đô thị nếu c  các tài nguyên sẵn 

c  thì c  th  tận d ng lợi thế cạnh tranh của mình đ  tạo ra nhiều vốn cho tăng 

trưởng và phát tri n kinh tế  Nếu đô thị chưa được thiên nhiên ban tặng ngu n 

tài nguyên thiên nhiên hay danh lam thắng cảnh, đều c  th  t  tạo ra ngu n vốn 

cho đô thị từ đất đai, vị tr  đất đai, bất động sản đô thị      

+ Tổng ngu n vốn đ u tư của đô thị lớn: từ các ngu n thu đa dạng như đã 

phân tích ở trên, cho thấy tổng thu nhập của chính quyền đô thị và của người 

dân, doanh nghiệp tại đô thị cao hơn rất nhiều so với khu v c nông thôn. Mức 

t ch l y vốn và các khoản thu s  tạo ra tổng ngu n thu khá lớn tại đô thị   ên 

cạnh đ , với mật độ dân số đông và các ch nh sách thu hút đ u tư, số lượng và t  

lệ vốn dành cho đ u tư phát tri n của đô thị lớn hơn rất nhiều so với khu v c 

nông thôn. 

+  ơ cấu vốn đ u tư tại đô thị c  s  chênh lệch đáng k   đ  là chiếm t  

tr ng lớn vốn cho các ngành phi nông nghiệp, trong đ  vốn vật chất và vốn dành 

cho xây d ng cơ bản thường chiếm t  lệ rất lớn trong tổng vốn đ u tư tại đô thị   

 ối với đô thị, vốn đ u tư không chỉ g m tiền mặt, mà bao g m khối 

lượng lớn cơ sở vật chất, các công trình xây d ng của đô thị như các khu đô thị, 

tòa nhà chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, tr  sở, trường đại h c, hệ 
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thống kết cấu hạ t ng đô thị… o đ , vốn dành cho đ u tư xây d ng cơ bản tại 

đô thị chiếm t  lệ lớn trong tổng vốn đ u tư   ên cạnh đ , tại đô thị, vốn đ u tư 

ngoài nhà nước chiếm t  lệ lớn gấp nhiều l n vốn đ u tư từ ngân sách và c  xu 

hướng ngày càng tăng lên, trong khi vốn đ u tư từ ngân sách c  xu hướng ngày 

càng giảm đi đáng k .  

+  ơ cấu vốn đ u tư tại đô thị đa dạng: Vốn đ u tư tại đô thị thường được 

huy động từ nhiều ngu n vốn. Phân theo cấp quản l  vốn đ u tư tại đô thị bao 

g m vốn đ u tư từ trung ương và vốn của địa phương  Phân theo ngu n vốn, vốn 

đ u tư th c s  của đô thị không chỉ có vốn đ u tư khu v c nhà nước (vốn ngân 

sách, vốn của các doanh nghiệp nhà nước, vốn tín d ng nhà nước), vốn ngoài 

nhà nước (vốn của tổ chức, doanh nghiệp, vốn của dân cư, hộ gia đình) đ u tư 

vào xây d ng các khu du lịch, đô thị mới, c m công nghiệp, mở rộng sản xuất 

kinh doanh … mà c  th  bao g m cả vốn vay O A hoặc ngu n vốn đ u tư tr c 

tiếp nước ngoài F I và các ngu n vốn khác.  

- Tác động của vốn đầu tư tại đô thị đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

Vốn đ u tư là nhân tố có vai trò tối quan tr ng đối với tăng trưởng kinh tế,  

là nhân tố tác động mạnh, tác động tr c tiếp đ  tạo ra tăng trưởng. Không có 

tiền, không có vốn thì h u như không th  làm được gì. Không có vốn, các doanh 

nghiệp không th  xây d ng các nhà máy, không th  sản xuất hay kinh doanh, trả 

tiền công cho lao động   o đ , c  th  coi không có vốn thì rất kh  gia tăng quy 

mô tăng trưởng. Khi ngu n vốn đ u tư tăng thì khối lượng sản ph m sản xuất s  

tăng, từ đ  làm tăng tổng thu nhập, gia tăng quy mô GR P, tạo ra tăng trưởng. 

Vốn là ngu n gốc của đ u tư, đ u tư lại tạo ra vốn, vốn được tạo ra b ng đ u tư 

s  quyết định rất nhiều tới tăng trưởng kinh tế   o đ , khi tăng t  lệ vốn đ u tư 

s  c  tác động tích c c, làm gia tăng quy mô GR P, tạo ra tăng trưởng và thúc 

đ y nhanh quá trình tăng trưởng kinh tế   

Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, việc gia tăng vốn không hẳn là tạo 

ra tác động t ch c c đối với tăng trưởng mà ngược lại, lại tạo ra tác động tiêu 

c c, tức là tác động làm giảm quy mô GRDP, làm giảm tốc độ hay làm chậm lại 

quá trình tăng trưởng. Khi ngu n vốn đ u tư tăng đến một mức nào đ  thì kinh 

tế c ng không th  tăng trưởng thêm được, do tăng trưởng kinh tế còn ph  thuộc 

các nhân tố khác nhau như  lao động hay cơ chế ch nh sách của ch nh phủ và 

ch nh quyền đô thị. Khi mức độ gia tăng vốn quá mức, hoặc thiếu vốn phải đi 

vay, phải trả lãi suất và các điều khoản thưởng phạt t n d ng, thì tổng ngu n vốn 

lớn không c  nghĩa là thúc đ y tăng trưởng kinh tế, mà t  lệ, vốn vay là bao 

nhiêu %, nhiều hay  t trong tổng vốn đ u tư, vốn vay c  trong ngư ng cho phép 

khả năng trả nợ hay không lại đ ng vai trò quan tr ng  

Ngoài ra, hoạt động và phương hướng đ u tư c ng tác động tới tăng 

trưởng. Mặc dù vốn đ u tư lớn, nhưng quyết định đ u tư vào ngành kinh tế hay 
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lĩnh v c, d  án c  th  nào đ  mang lại hiệu quả tăng trưởng và phát tri n cao lại 

quyết định việc đ u tư đ  tạo ra tăng trưởng kinh tế c  thành công hay không  

V  d  nên ch nh quyền đô thị nên đ u tư cho giáo d c hay cho chuy n giao công 

nghệ, hay đ u tư cho công nghiệp đ  đảm bảo điều kiện duy trì khả năng tăng 

trưởng trong dài hạn  Khoa h c công nghệ nên đ u tư vào nghiên cứu cơ bản, 

hay nghiên cứu tri n khai, nghiên cứu ứng d ng, th  nghiệm, sản xuất th     u 

tư công nghiệp theo hướng công nghiệp hoá hay công nghiệp thông minh, công 

nghệ cao…Trên th c tế cho thấy, rất nhiều trường hợp đ u tư với tổng ngu n 

vốn lớn, song do không đúng hướng, không đúng tr ng tâm, tr ng đi m mà hiệu 

quả đạt được không như mong đợi, thậm ch  thất bại, thua lỗ hoặc mất toàn bộ 

số tiền vốn đ u tư  Như vậy, vốn đ u tư, thông qua hoạt động đ u tư ch nh là 

động l c thúc đ y tăng trưởng kinh tế. 

 ối với chính quyền đô thị, trong tổng ngu n thu nhập của đô thị, ch nh 

quyền s  phải cân nhắc và quyết định dành ra một t  lệ lượng vốn đ u tư nhất 

định là bao nhiêu ph n trăm tổng số vốn đang c , bao nhiêu % cho chi thường 

xuyên và d  trữ tiêu dùng cho tương lai, khu v c nào dành cho thu hút đ u tư tư 

nhân, kêu g i đ u tư nước ngoài, chỉ dùng vốn đ u tư trong nước hay c n thiết 

phải vay thêm và vay thêm với t  lệ bao nhiêu đ  tạo ra tăng trưởng và đảm bảo 

khả năng trả nợ. T  lệ và mức thu chi ngân sách, t  lệ chi tiêu khác của ch nh 

quyền đô thị  chi thường xuyên, viện trợ, ngoại giao, chi ph  trung gian… , t  lệ 

d  trữ vốn của ch nh quyền đô thị cho tiêu dùng trong tương lai c ng c n được 

t nh tới trong cơ cấu ngu n vốn  Nếu   t  lệ này càng lớn thì t  lệ vốn đ u tư 

càng giảm   o đ , c  th  coi đây là đại lượng t  lệ nghịch với tăng trưởng   

Như vậy, cơ cấu vốn đ u tư hợp lý và xây d ng thành công danh m c d  

án ưu tiên đ u tư vào các ngành, lĩnh v c công nghiệp và dịch v  mà đô thị có 

thế mạnh và lợi thế s  đem lại hiệu quả cao, g p ph n thúc đ y tăng trưởng và 

phát tri n kinh tế đô thị  

   2. Lao động 

- Quan niệm về lao động 

Theo quan niệm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO -international Labour 

Organization , “l c lượng lao động là một bộ phận dân số trong độ tuổi lao 

động”, bao g m những người đang c  việc làm và cả những người thất nghiệp. 

Ở nước ta, l c lượng lao động là bộ phận dân số đủ 15 tuổi trở lên có việc làm 

và không có việc làm  Như vậy, trong l c lượng lao động, chỉ có những người 

đang làm việc mới là những người tr c tiếp góp ph n tạo ra thu nhập và tăng 

trưởng kinh tế. 

Theo giáo trình Kinh tế phát tri n - đại h c Kinh tế quốc dân do Ngô 

Thắng Lợi chủ biên năm  0  , đối với tăng trưởng kinh tế, trước đây chúng ta 

chỉ quan niệm lao động c ng là một nhân tố đ u vào của sản xuất, được xác định 
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b ng l c lượng lao động trên tổng dân số   ây là yếu tố về mặt lượng của lao 

động, th  hiện bởi quy mô, số lượng lao động  Nhưng những mô hình tăng 

trưởng kinh tế hiện đại g n đây đã nhấn mạnh đến k  năng sản xuất, k  năng 

làm việc và trình độ, chất lượng của lao động  

L c lượng lao động về mặt số lượng bị ảnh hưởng bởi s  biến động dân 

số, bao g m biến động t  nhiên và biến động cơ h c   iến động dân số t  nhiên 

do tác động của sinh đ  và t  vong, trình độ phát tri n kinh tế và ch nh sách 

ki m soát dân số cho phép sinh một hay hai con… iến động dân số cơ h c là do 

tác động của di cư vào đô thị  Trong khi đ , chất lượng của lao động lại bị ảnh 

hưởng bởi giáo d c, đào tạo, dịch v  y tế, chăm s c sức kh e, văn h a và t nh t  

chủ, k  luật của người lao động  

- Đặc trưng của lao động tại đô thị 

Theo tác giả, lao động tại đô thị c  những đặc trưng như sau  

+ Tổng số lao động của đô thị thường có t  lệ lớn:  ô thị có th  tạo ra thu 

nhập cao hơn nên đô thị có sức hút lớn đối với người lao động.    c  một ngu n 

lao động d i dào, c n một quá trình t ch t  lao động hay tăng trưởng dân số  Do 

dân số đô thị đông và tốc độ tăng dân số đô thị nhanh, nên l c lượng lao động 

của đô thị c ng có số lượng lớn. Số lượng lao động đông đảo đã tạo nên một thị 

trường lao động cạnh tranh và một thị trường tiêu th  sản ph m rộng lớn với 

vòng quay nhanh chóng, góp ph n kích thích các nhà sản xuất liên t c sản xuất 

ra sản ph m, hàng hóa. 

+ Lao động do tăng dân số cơ h c di cư từ bên ngoài vào đô thị chiếm t  

lệ cao  Lao động do tăng dân số cơ h c thường là những lao động đáp ứng được 

tiêu chu n nhất định của các nhà tuy n d ng, chăm chỉ, chịu khó h c tập, làm 

việc, chịu được áp l c cao trong công việc, nhưng lại thường chưa c  nhà ở nên 

có nhu c u cao về nhà ở đô thị   o đ , thành ph n lao động do tăng dân số cơ 

h c tại đô thị là thành ph n, nguyên nhân chính góp ph n tạo nên kinh tế nhà ở, 

vòng quay mua bán nhà ở và s  sôi động của thị trường bất động sản đô thị. 

+ Lao động tại đô thị c  trình độ cao hơn, k  năng sản xuất, tay nghề cao 

hơn   ây là yếu tố về chất của lao động, th  hiện ở t  lệ lao động qua đào tạo tại 

đô thị cao hơn nhiều so với khu v c nông thôn.  hất lượng lao động tại đô thị 

c n phải xét tới cả   đối tượng, đ  là  công nhân, lao động nghề phổ thông tr c 

tiếp sản xuất hàng h a, k  sư k  thuật, các nhà tri thức, cán bộ khoa h c công 

nghệ  nhà quản l , hoạch định ch nh sách  K  năng tay nghề của người công 

nhân, lao động nghề phổ thông là một nhân tố đ ng một vai trò quan tr ng giúp 

tăng năng suất, chất lượng sản ph m  Tuy nhiên, nếu chất lượng lao động chỉ xét 

tới chất lượng công nhân hay lao động nghề phổ thông là chưa đủ, mà phải phải 

xét tới cả năng l c, trình độ của các k  sư, tri thức khác trong việc khai thác, 

ứng d ng, tri n khai công nghệ của quốc gia, quốc tế  năng l c của cán bộ khoa 
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h c công nghệ  trong việc phát minh ra khoa h c công nghệ mới của quốc gia, 

quốc tế, không chỉ đ u tư cho nghiên cứu Hàn lâm về các nghiên cứu cơ bản về 

nhận thức mới hay các chương trình khoa h c công nghệ cấp nhà nước mà c n 

nghiên cứu ứng d ng và th  nghiệm  Năng l c của các nhà quản l , hoạch định 

ch nh sách trong việc áp d ng khoa h c quản l  đ  giải quyết, tháo g  được các 

vấn đề kh  khăn, vướng mắc mà ch nh quyền đô thị hay vùng, quốc gia đang 

gặp phải, hay thiết lập khung th  chế, cơ chế ch nh sách hiện đại, tạo ra những 

ch nh sách đổi mới đ  tạo môi trường thuận lợi cho đ u tư, sản xuất, kinh doanh 

tại đô thị   

+  ơ cấu lao động của đô thị có t  lệ tương quan giữa  l c lượng công 

nhân, k  sư, tr  thức, cán bộ khoa h c công nghệ hay công chức quản l  tạo 

thành cơ cấu lao động chiếm t  lệ cao   ơ cấu lao động như thế nào cho phù hợp 

c ng là một con số quan tr ng c  th  định lượng được mà tác động tới tăng 

trưởng kinh tế  Nếu trong cơ cấu lao động, lao động phổ thông chiếm t  tr ng 

lớn, các nhà nghiên cứu khoa h c công nghệ và các nhà quản l  bị cắt giảm 

nhiều hoặc chiếm t  lệ nh , hoặc phình to, nhưng hoạt động không hiệu quả thì 

điều đ  chứng t  đ  là một cơ cấu lao động của một đất nước nghèo nàn lạc hậu  

+ T  lệ thất nghiệp thành thị  

Khác với khu v c nông thôn, đô thị luôn c  một t  lệ thất nghiệp nhất 

định  T  lệ này càng cao càng dễ gây ra những bất ổn trong ch nh trị – xã hội đô 

thị, tăng gánh nặng cho kinh tế đô thị do phải trợ cấp thất nghiệp, tăng t  lệ 

nghèo đ i và những khu v c l p x p, nhà ổ chuột trong đô thị   o đ , t  lệ thất 

nghiệp khu v c đô thị c ng là một chỉ tiêu của lao động tác động tới tăng trưởng 

kinh tế đô thị  

- Tác động của lao động tại đô thị đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

Ngu n nhân l c là nhân tố chính thứ hai tác động tr c tiếp tới tăng trưởng 

kinh tế đô thị trong h u hết các mô hình tăng trưởng kinh tế  Nhiều lao động thì 

cùng một đơn vị thời gian s  tạo ra nhiều sản ph m hơn so với cùng thời gian 

mà số lao động  t hơn  L c lượng lao động g p ph n lớn vào thị trường tiêu th  

hàng h a, số lượng lao động càng lớn thì càng làm tăng sức mua hay mức độ 

tiêu th  hàng hóa của đô thị  Như vậy, về cơ bản, tăng lao động tại đô thị có tác 

động tích c c, làm gia tăng quy mô GR P, thúc đ y nhanh quá trình tăng 

trưởng kinh tế đô thị.  

3. Nhân tố các năng suất tổng hợp TFP 

- Quan niệm về TFP 

Năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất, 

hiệu quả đ u tư do nâng cao hiệu quả s  d ng vốn, lao động, đổi mới công nghệ, 

cải tiến quản l , nâng cao trình độ lao động… Hay TFP là chỉ tiêu phản ánh hiệu 
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quả sản xuất, hiệu quả đ u tư nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình tham gia 

vào quá trình sản xuất hoặc đ u tư đ  tạo ra tăng trưởng.  

Như vậy, c  th  thấy, TFP là năng suất của tổng hợp các nhân tố định t nh 

và kh  c  th  lượng h a ch nh xác, c  th  thống kê một số nhân tố mà hiệu quả 

hoạt động của n  bao g m trong TFP như   

+ Trình độ khoa h c công nghệ của đô thị;  

+ Năng l c và hiệu quả hoạt động của hệ thống doanh nghiệp; S  chuyên 

môn h a và năng l c sản xuất của các ngành kinh tế, s  hợp l  của cơ cấu kinh 

tế  hiệu quả của nền kinh tế tri thức  

+ Trình độ quản l   Hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy ch nh quyền 

đô thị, th  chế ch nh trị kinh tế xã hội và hiệu quả của hệ thống luật pháp đô thị;  

+ Phong t c tập quán của người dân đô thị, cơ cấu dân tộc, tôn giáo của 

đô thị  s  tham gia của cộng đ ng, niềm tin và tinh th n kinh doanh của người 

dân và doanh nghiệp… 

+ Tình hình của các yếu tố tác động từ bên ngoài đô thị vào đô thị như  

 h nh sách kinh tế trong nước  các ch nh sách về đ u tư, tài kh a và tiền tệ, các 

hiệp định song phương và đa phương…   S  ổn định ch nh trị - trật t , an toàn 

xã hội  an ninh quốc gia  Tình hình và diễn biến kinh tế, thị trường trong khu 

v c (tình hình tăng trưởng của các đối tác thương mại chủ yếu  đ  xác định khả 

năng xuất kh u , giá thế giới của các nguyên liệu đ u vào, giá xuất kh u của 

những mặt hàng chủ đạo như d u thô, sắt, théo gang… đ  xác định khả năng 

nhập kh u  , mức độ và hiệu quả của hội nhập kinh tế quốc tế, mạng liên kết và 

chuỗi giá trị toàn c u,… 

Tăng trưởng kinh tế đô thị được chia thành ba ph n  ph n tăng trưởng do 

vốn tạo ra  ph n tăng trưởng do lao động tạo ra, và ph n tăng trưởng do Năng 

suất các nhân tố tổng hợp tạo ra  Trong khi tốc độ tăng của vốn và lao động là c  

hạn, thì TFP là yếu tố không bị giới hạn s  thúc đ y tăng trưởng  Tăng TFP c  

th  phản ánh mức độ đổi mới các quá trình sản xuất, ứng d ng công nghệ, kĩ 

thuật mới trong quản l  hoặc c ng c  th  phản ánh gia tăng hiệu quả s  d ng các 

ngu n l c trong nền kinh tế, phản ánh chiều sâu quá trình tăng trưởng kinh tế. 

Theo “Về đóng góp của tăng năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng 

trưởng kinh tế Việt Nam”, Trung tâm Thông tin và    báo Kinh tế - Xã hội 

Quốc gia -  ộ Kế hoạch và   u tư, 2017. TFP được đánh giá d a trên hai chỉ số 

ch nh là  tốc độ tăng TFP và tỉ tr ng đ ng g p của tốc độ tăng TFP vào tăng 

trưởng kinh tế   

Theo Tăng Văn Khiên,  00 , ở g c độ một ngành hay trên phạm vi toàn 

bộ nền kinh tế quốc dân, tăng trưởng d a vào tăng năng suất các nhân tố tổng 

hợp mới đảm bảo s  ổn định và bền vững, c  t nh cạnh tranh, tạo tiền đề đ  mở 
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rộng sản xuất và g p ph n cải thiện đời sống của người lao động và nhân dân. 

Tăng trưởng TFP th  hiện tăng trưởng năng suất không kèm theo tăng trưởng 

đ u vào là loại tăng trưởng tốt nhất đ  hướng đến s  gia tăng đ u ra   

- Đặc trưng của TFP tại đô thị 

Theo tác giả, TFP tại đô thị c  những đặc trưng như sau  

Khác với khu v c nông thôn, trong đô thị, năng suất các nhân tố tổng hợp 

TFP s  bao g m hiệu quả, năng suất của nhiều nhân tố hơn, trong đ  c  cả hiệu 

quả của các nhân tố không có ở khu v c nông thôn như các nhân tố đặc trưng đô 

thị. Các nhân tố đặc trưng đô thị là một ph n trong nhân tố vốn, th  hiện ở cơ sở 

vật chất, các công trình xây d ng, nhà ở, hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị. Song 

hiệu quả của các nhân tố hữu hình, nhân tố đặc trưng đô thị như hiệu quả của 

việc s  d ng, khai thác cơ sở vật chất đô thị, xác định vị tr , quy mô đô thị, hiệu 

quả của việc lập quy hoạch đô thị, thiết kế kiến trúc cảnh quan, hệ thống kết cấu 

hạ t ng…c ng chiếm một ph n không nh  trong năng suất các nhân tố tổng hợp. 

 ên cạnh đ , TFP tại đô thị c  đ ng g p quan tr ng của trình độ khoa h c 

và công nghệ, Năng l c của hệ thống doanh nghiệp đô thị, s  chuyên môn h a 

và năng l c sản xuất của các ngành kinh tế, s  hợp l  của cơ cấu kinh tế; Tổ 

chức bộ máy ch nh quyền đô thị; Th  chế, ch nh sách phát tri n, quản l  của 

ch nh bản thân đô thị; Văn h a, lối sống của người dân đô thị; Th  hiện ở các 

kh a cạnh như sau   

+ Trình độ khoa h c và công nghệ:  ô thị thường được ứng d ng khoa 

công nghệ với mức độ, trình độ khác nhau, trong các lĩnh v c khác nhau đ  đáp 

ứng hiệu quả các nhu c u của con người, c  th  như   Trình độ công nghệ của hệ 

thống  h nh quyền quản l , điều hành đô thị     là áp d ng khoa h c công nghệ 

 s  d ng internet…  vào th c hiện các dịch v  công, thủ t c hành ch nh, rút 

ngắn thời gian, cải thiện chất lượng dịch v , tăng cao mức độ hài lòng của dân 

cư đối với các dịch v  công;  Trình độ công nghệ của kết cấu hạ t ng k  thuật đô 

thị   t ch hợp  công nghệ  trong quá trình xây d ng hệ thống kết cấu hạ t ng, 

giúp giảm tiêu th  năng lượng, quản l  và s  d ng tối ưu các ngu n tài nguyên 

thiên nhiên và năng lượng  V  d   Hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, chiếu 

sáng đường giao thông, hệ thong cấp nước s  d ng cảm biến đ  bật tắt t  động, 

làm giảm đáng k  mức độ tiêu th  năng lượng, giúp chống thất thoát nước … 

Trình độ công nghệ của hệ thống bảo vệ và ki m soát ô nhiễm môi trường nh m 

giảm thi u ô nhiễm, giám sát mức độ ô nhiễm trong không kh , giúp đô thị xây 

d ng các chiến lược th ch ứng mới đối với biến đổi kh  hậu…Trình độ công 

nghệ của doanh nghiệp  áp d ng tiến bộ khoa h c công nghệ vào sản xuất và 

quản l  doanh nghiệp, những phát minh, sáng chế mới được ứng d ng trong sản 

xuất s  giải ph ng được lao động nặng nh c, độc hại cho người lao động   Trình 
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độ khoa h c công nghệ của giáo d c và đào tạo  mức độ được công nhận và 

chấp nhận b ng cấp trên thế giới, mức lương được xã hội và doanh nghiệp chi 

trả sau khi tốt nghiệp; Trình độ khoa h c của các nhà nghiên cứu và quản l   

được xác định số b ng phát minh, sáng chế, chuy n giao và áp d ng được khoa 

h c công nghệ, hệ thống luật pháp và ch nh sách minh bạch, khoa h c, dễ hi u 

và rõ ràng, giảm chi ph  trung gian và rút ngắn thời gian cho doanh nghiệp     

ch nh là những căn cứ đ  đánh giá khoa h c công nghệ của một đô thị hay quốc 

gia ở trình độ nào, công nghệ cao, trung bình và công nghệ thấp   

+ Năng l c của hệ thống doanh nghiệp đô thị:  ô thị thường c  c  hệ 

thống doanh nghiệp đông đảo và vững mạnh,  thường là nơi đặt tr  sở như các 

tập đoàn kinh tế lớn, tập đoàn kinh tế quốc gia và đa quốc gia   oanh nghiệp đô 

thị là l c lượng sản xuất ch nh, tạo ra của cải, vật chất và các sản ph m, dịch v  

ph c v  nhu c u của người dân đô thị, tạo công ăn việc làm, thu nhập và nâng 

cao mức sống cho người lao động, đ ng thời các doanh nghiệp c ng là đội ng  

đ ng thuế chủ yếu đ  tạo ngu n thu, tạo vốn cho đ u tư phát tri n, xây d ng đô 

thị và phát tri n nền kinh tế quốc gia   ác doanh nghiệp g p ph n khai thác tốt 

ngu n nguyên liệu trong vùng đ  hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động và 

phát huy tốt các ngu n l c tại chỗ như  lao động, ngu n tài ch nh của dân cư 

trong vùng, ngu n vốn tại địa phương và ngu n vốn trong nước   ác doanh 

nghiệp lớn còn đ ng vai trò trung tâm trong phát tri n, dẫn dắt tăng trưởng kinh 

tế đô thị và nền kinh tế quốc dân, đi đ u trong việc tái cấu trúc nền kinh tế và 

nâng cao năng l c thâm nhập kinh doanh ra nước ngoài   ô thị càng c  nhiều 

doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn, tập đoàn kinh tế quốc gia và đa quốc gia sản 

xuất kinh doanh hiệu quả thì càng thúc đ y quá trình tăng trưởng và phát tri n 

kinh tế đô thị   

+ Mô hình  h nh quyền đô thị và th  chế, ch nh sách phát tri n, quản l  

đô thị:  Mô hình ch nh quyền đô thị g p ph n tinh giản tổ chức bộ máy, phát huy 

năng l c, hiệu l c, hiệu quả trong việc điều hành phát tri n kinh tế- xã hội đô thị 

và cải cách hành ch nh, ph c v  tốt hơn cho người dân đô thị, trong khi  h nh 

sách Quản l  đô thị của ch nh quy n đô thị trong việc đề ra  hiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch phát tri n kinh tế - xã hội và điều tiết nền kinh tế thị trường, cải 

cách th  chế, chuy n đổi mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế, tạo ra môi 

trường kinh doanh thông thoáng  Quản l  và ki m soát ô nhiễm môi trường 

…c ng đ ng vai trò quan tr ng tới tăng trưởng kinh tế đô thị  Một th  chế ch nh 

trị xã hội mềm d o và linh hoạt s  c  th  tạo ra một tốc độ tăng trưởng nhanh 

ch ng  Ngược lại, một th  chế không phù hợp s  gây cản trở, mất ổn định, thậm 

ch  làm nền kinh tế suy thoái và khủng hoảng hoặc gây ra những xung đột ch nh 

trị, xã hội   
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+ Văn h a và lối sống của người dân đô thị: Tác động văn h a đô thị là lối 

sống, đặc đi m văn h a, những phong t c tập quán đặc trưng và cách ứng x  

trong quan hệ giao tiếp … của người dân thành thị theo vùng miền c ng gián 

tiếp tác động tới tăng trưởng kinh tế thông qua việc giao tiếp với khách du lịch 

quốc tế, rèn luyện tác phong công nghiệp trong sản xuất kinh doanh    

+  ô thị thường được áp d ng các cơ chế ch nh sách riêng của nhà nước 

như ưu tiên đ u tư vốn, các ch nh sách về lao động, ưu đãi đ u tư đối với các 

doanh nghiệp    nh m xây d ng lãnh thổ động l c của vùng và quốc gia. 

    - Tác động của TFP đô thị đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

Khoa h c và công nghệ giúp xây d ng thành công các thành phố thông 

minh (smart city), g p ph n tiết kiệm năng lượng, giảm chi ph  đi lại, tiết kiệm 

ngu n tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm các chi ph  trung gian đ  gia tăng t ch 

l y dành cho đ u tư phát tri n, thúc đ y tăng trưởng kinh tế   

Khoa h c công nghệ giúp đô thị xây d ng một nền kinh tế hiện đại, kinh 

tế tri thức, kinh tế chia s    ác tiến bộ và b  quyết về công nghệ s  nâng cao 

năng l c cạnh tranh của nền kinh tế   ôi khi, từ một xuất phát đi m thấp, nhưng 

nếu c  một bước ngoặt công nghệ thì tác động rất lớn đến tăng trưởng cả về quy 

mô sản lượng và tiến bộ về cơ cấu kinh tế xã hội, làm biến đổi sâu sắc bộ mặt 

văn h a, giáo d c, y tế và bảo vệ môi trường sinh thái đô thị   

Như vậy, khoa h c và công nghệ không chỉ là thước đo đánh giá trình độ 

phát tri n kinh tế mà còn tạo điều kiện chuy n phát tri n kinh tế theo chiều rộng 

sang phát tri n kinh tế theo chiều sâu   Khoa h c công nghệ là một nhân tố 

không th  thiếu được trong quá trình phát tri n và thúc đ y tăng trưởng kinh tế 

đô thị    u tư cho khoa h c công nghệ, đổi mới công nghệ là khoản đ u tư rất 

c n thiết, then chốt, là chìa kh a đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị   

Năng l c của hệ thống doanh nghiệp đô thị không chỉ tạo ra lợi thế cạnh 

tranh kinh tế mà còn tạo ra nhiều sản ph m mới, nâng cao năng suất lao động, số 

lượng, chất lượng sản ph m  Từ đ  nâng cao giá trị sản ph m, tăng giá thành 

bán và khả năng xuất kh u, mang lại ngu n thu lớn hơn nhiều so với các sản 

ph m được đ u tư b ng công nghệ đại trà và kém hiện đại hơn  Vì thế quy mô 

sản xuất của doanh nghiệp được mở rộng, s  cạnh tranh về hàng h a của doanh 

nghiệp tăng thêm, giảm chi ph  đ u vào, giảm nhân công lao động cơ bản  

Như vậy, năng suất các nhân tố tổng hợp  TFP  phản ánh chất lượng của 

tăng trưởng và hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế đô thị. Do đ , đ  đô thị đạt 

được tăng trưởng cao, c n tiếp t c nâng cao t  lệ đ ng g p vào tăng trưởng kinh 

tế đô thị của Năng suất các nhân tố tổng hợp TFP, thông qua việc nâng cao hiệu 

quả s  d ng các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp l  h a sản xuất, 

cải tiến quản l , nâng cao trình độ, chất lượng lao động;  ên cạnh đ , c n nâng 

cao hiệu quả s  d ng các nhân tố hữu hình như cơ sở vật chất đô thị, hiệu quả 
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của việc t nh toán quy mô đô thị, quy hoạch đô thị  kiến trúc, cảnh quan đô thị  

hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị… đ  tăng trưởng kinh tế bền vững, hiệu quả   

B. Nội hàm  ủ  cá  nhân tố đ   trưng đô thị 

4. Vị tr  đô thị 

- Quan niệm về vị tr  đô thị 

Vị tr  địa l  được dùng đ  xác định đô thị trên bề mặt trái đất  Vị tr  tuyệt 

đối s  d ng một cặp vĩ độ và kinh độ c  th  trong lưới t a độ Cartesian đ  xác 

định. Vị tr  tương đối được mô tả là khoảng cách từ đô thị tới một khu v c khác  

Vị tr  đô thị là nơi chỗ đ  tất cả các ngành, cơ sở sản xuất kinh doanh trong đô 

thị hoạt động   

Ngoài vị tr  địa l , chúng ta còn xét đến vai trò, vị tr  kinh tế, ch nh trị của 

đô thị trong xã hội và trong hệ thống như đô thị như  là thủ đô, là đô thị trung 

tâm quốc gia, đô thị trung tâm vùng, trung tâm tổng hợp hoặc chuyên ngành…  

- Đặc trưng của vị tr  đô thị 

Khác với khu v c nông thôn, đặc thù của đô thị là vị tr  địa l  thường n m 

ở những địa đi m thuận lợi cho giao lưu kinh tế, văn h a, phát tri n thị trường, 

sản xuất kinh doanh, thuận lợi cho thu hút vốn đ u tư, thu hút lao động… ác đô 

thị khác nhau thì có mức độ thuận lợi về vị tr  khác nhau. Mức độ thuận lợi về vị 

tr  của đô thị cho tăng trưởng kinh tế tăng lên khi đô thị th a mãn càng nhiều các 

điều kiện như sau:  

+  ô thị c  vai trò, vị tr  về kinh tế, ch nh trị của đô thị trong hệ thống đô 

thị và vùng, quốc gia như là thủ đô hay đô thị trung tâm quốc gia, đô thị trung 

tâm vùng, đô thị loại  , loại  …trong phân loại đô thị  

+ Vị tr  địa l  không bị hoặc  t bị ảnh hưởng của thiên tai, bão l , động đất 

s  tạo ra s  ổn định về biến đổi t  nhiên đ  người dân, doanh nghiệp yên tâm 

đ u tư, sản xuất kinh doanh. 

+ Khoảng cách hoặc bán k nh từ đô thị đ  đến các trung tâm đô thị lớn, 

hoặc khu v c c  ngu n tài nguyên lớn, c  sức hút kinh tế, phát tri n thương mại, 

dịch v  càng ngắn thì s  tạo ra t nh kinh tế nhờ giảm chi ph  vận chuy n, chi phí 

giao thông vận tải  

+ Số lượng các trung tâm đô thị, trung tâm kinh tế, đô thị vệ tinh, các khu 

kinh tế, khu công nghiệp…bao quanh n  càng nhiều;  

+ Hệ thống hạ t ng kết nối liên vùng của đô thị đ  với các trung tâm đô 

thị, đô thị vệ tinh xung quanh và các địa phương bên ngoài hiện đại và đ ng bộ  

- Tác động của vị tr  đô thị với tăng trưởng kinh tế 

Vị tr  là một trong những nhân tố tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế đô 

thị  Khi l a ch n khu v c đ  xây d ng Thủ đô, đô thị cấp quốc gia, cấp 
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vùng…thì l a ch n đô thị c  vị tr  địa l  thuận lợi là một tiêu ch  quan tr ng 

hàng đ u   

Th c tiễn đã chứng minh, đô thị c  vị tr  địa l  thuận lợi như n m ở vị tr  

trung tâm của vùng, trung tâm của quốc gia hay g n thủ đô, g n các trung tâm 

đô thị lớn c , g n bi n, n m trên vành đai kinh tế ven bi n, trên tuyến đường 

bi n quốc tế, tuyến hành lang kinh tế, c  các tuyến giao thông của quốc gia như 

hệ thống đường quốc lộ, đường sắt, cảng hàng không…s  tạo ra cho đô thị một 

tài nguyên vị thế, không chỉ thu hút được s  quan tâm của  h nh phủ khi l a 

ch n xây d ng lãnh thổ động l c quốc gia mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh của 

đô thị đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế:  

+ Thu hút mạnh m  đ u tư, thu hút lao động, tạo ra một thị trường tiêu th  

rộng lớn tại đô thị  thuận lợi phát tri n sản xuất hàng hoá và cung ứng dịch v  

quy mô lớn do các nhà đ u tư c ng l a ch n vị tr , địa đi m đ  tối đa h a lợi  ch 

sản xuất kinh doanh và đem lại lợi nhuận cao nhất do rút ngắn thời gian, tiết 

kiệm công sức và tiết kiệm nhiên liệu trong đi lại  

+ Thuận lợi trong giao thông đi lại, trao đổi liên vùng, tiếp thu khoa h c 

công nghệ hiện đại, mở rộng thị trường ra bên ngoài, giao lưu kinh tế với các 

vùng trong nước và quốc tế  các tinh hoa đều xuất phát từ đô thị, dẫn đến hiện 

đại h a, g p ph n đ y mạnh tăng trưởng và phát tri n kinh tế đô thị   

5. Quy mô đô thị 

 - Quan niệm về quy mô đô thị 

Khi n i đến quy mô đô thị tác động tới tăng trưởng kinh tế, ta xét ba khía 

cạnh của quy mô, đ  là quy mô về diện t ch, quy mô về dân số và quy mô mức 

độ tập trung h a kinh tế đô thị  hay mật độ kinh tế đô thị). 

Quy mô diện t ch là mức độ rộng lớn về diện t ch the chiều ngang và 

không gian của đô thị.  

Quy mô dân số th  hiện ở s  đậm đặc về dân số hay mật độ dân số đô thị, 

được xem xét d a trên t  lệ giữa diện t ch đất đô thị và tổng dân số   

Mật độ kinh tế đô thị hay hệ số chỉ mức độ tập trung h a kinh tế đô thị.  

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã xây d ng các công thức đ  t nh 

toán chỉ tiêu Mật độ kinh tế đô thị, th  hiện s  đậm đặc, s  tập trung kinh tế hay 

số l n tạo ra GR P trên một đơn vị diện t ch của các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

dịch v  trong đô thị   

Hệ số này được xem xét trên t  lệ tạo ra GR P của đô thị trên một đơn vị 

diện t ch, c  th  các công thức như sau: 
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1.  =     

 

2.   =   

3.       =   

4.  

5.  

 

Trong đ   

 là hệ số tập trung h a đô thị i so với cả nước hoặc với vùng, hoặc với đô 

thị cấp cao hơn   đơn vị  l n  

 là hệ số tập trung h a khối ngành công nghiệp – xây d ng của đô 

thị i so với cả nước hoặc với vùng, hoặc với đô thị cấp cao hơn   đơn vị  l n  

 là hệ số tập trung h a khối ngành  ịch v  của đô thị i so với cả nước 

hoặc với vùng, hoặc với đô thị cấp cao hơn   đơn vị  l n  

   GR P ngành công   nghiệp - xây d ng của thành phố i 

   GR P ngành dịch v  của thành phố i 

   G P ngành công   nghiệp - xây d ng cả nước 

   G P ngành dịch v  cả nước 

    iện t ch t  nhiên thành phố i 

 TTN    iện t ch t  nhiên cả nước 

  nghĩa kinh tế  Mật độ kinh tế càng lớn thì chứng t  thì quy mô tăng 

GR P trên một đơn vị diện t ch càng lớn, hay mức độ tập trung h a kinh tế của 

đô thị càng cao, thu nhập càng tăng, quy mô tăng trưởng kinh tế càng lớn  

- Đặc trưng của quy mô đô thị  

Về diện t ch, đô thị bao g m đô thị nh  và vừa, đô thị lớn, đô thị c c lớn, 

siêu đô thị, đại đô thị  Một đô thị c n phải c  đủ qu  đất đ  phát tri n  Nếu đô 

thị c  diện t ch quá nh  s  không c  đủ qu  đất và mặt b ng đ  xây d ng cơ sở 
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vật chất cho các ngành kinh tế phát tri n  đô thị c  diện t ch lớn hơn s  c  sức 

chứa lớn hơn đối với số lượng dân số, doanh nghiệp, d  án   ác ngành kinh tế 

c  đủ mặt b ng đ  phát tri n sản xuất, kinh doanh nhưng lại đòi h i một trình độ 

quản l  đô thị tốt   o đ , c  th  xem quy mô diện t ch đô thị là một đại lượng t  

lệ thuận với tăng trưởng kinh tế đô thị, nhưng đ  mới là điều kiện c n và chưa 

phải là điều kiện đủ   

Quy mô đô thị c  đặc thù riêng, đ  ch nh là s  tập trung, đậm đặc về dân 

số và các cơ sở kinh tế. Quy mô đô thị được coi là hợp l  khi phù hợp với quy 

mô dân số hiện tại và d  báo dân số trong tương lai, trình độ của kết cấu hạ t ng 

kết nối và khả năng đáp ứng của cơ sở vật chất đô thị như nhà ở cho người dân 

c ng như cơ sở vật chất cho các ngành kinh tế  Quy mô tối ưu là quy mô cho 

phép vừa khai thác được t nh kinh tế nhờ s  tập trung, vừa hạn chế và loại trừ 

được t nh phi kinh tế do quá tải vì s  tập trung quá mức gây ra  Khi xem xét quy 

mô đô thị c  hợp l  với hiện tại và tương lai phát tri n của thành phố hay không, 

chúng ta thường xem xét t  lệ diện t ch đô thị  tổng dân số hiện tại và dân số d  

báo trong tương lai đ  xem xét s  phù hợp của quy mô đô thị  

- Tác động của quy mô đô thị đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

Mức độ đậm đặc hay s  phân bố tập trung dân số và các cơ sở sản xuất 

kinh doanh tạo ra s  hỗ trợ lẫn nhau của các chủ th  kinh tế, cho phép các chủ 

th  kinh tế s  d ng chung cơ sở hạ t ng, tiết kiệm chi ph  đi lại, vận chuy n…S  

qu n t  dân số c ng tạo ra một thị trường tiêu th  sản ph m, hàng h a lớn     

th  n i, mức tiêu th  hàng h a t  lệ thuận với dân số, dân số càng đông thì mức 

độ tiêu thị hàng h a càng cao, vòng quay càng nhanh ch ng hơn, giá cả đạt được 

cao hơn, các hoạt động phát tri n kinh tế - xã hội diễn ra nhiều hơn   o đ , các 

nhà sản xuất và cung cấp, phân phối sản ph m luôn tìm đến những nơi c  mật độ 

tập trung dân số cao đ  cung cấp các sản ph m và dịch v    iều đ  thúc đ y các 

doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, thúc đ y các ngành kinh tế phát tri n đa dạng 

trên nhiều lĩnh v c, đặc biệt là thương mại - dịch v    

S  tập trung dân số c ng tạo ra một thị trường lao động lớn, thu hút được 

ngu n chất xám cho s  phát tri n, tổng hợp được năng suất lao động, ngu n của 

cải vật chất được tạo ra cho đô thị c ng t  lệ thuận với l c lượng lao động   ên 

cạnh đ , dân số đông s  tạo nên ngu n thu lớn hơn từ thuế, ph  … đ  tạo vốn 

cho cho ch nh quyền đô thị đ u tư phát tri n so với đô thị c  quy mô dân số nh  

hơn  Rõ ràng, hai thành phố c  quy mô diện t ch như nhau, nhưng thành phố nào 

đông dân hơn đã chứng t  sức hút từ đô thị đ  mạnh hơn, đ ng thời c ng tạo ra 

sức mạnh kinh tế trở lại cho ch nh đô thị đ    

 ân số đông tạo ra sức mạnh về kinh tế cho đô thị     ch nh là hiệu quả 

kinh tế nhờ quy mô   o đ , chỉ c n đô thị tăng trưởng  % GR P thì mức tăng 

trưởng này đã gấp nhiều l n tăng trưởng của khu v c nông thôn  Từ đ , nếu diện 
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t ch đô thị càng lớn, dân số càng đông thì quy mô GR P tạo ra trên một đơn vị 

diện t ch s  được nhân lên gấp nhiều l n, dẫn đến tăng quy mô GR P của đô thị 

về mặt số lượng, chưa bàn tới chất lượng của tăng trưởng   

Tuy nhiên, khi quy mô tập trung, s  đậm đặc vượt quá một giới hạn nào 

đ , hay một đô thị c  mật độ dân số vượt ngư ng cho phép của quy mô diện t ch 

và khả năng chống đ  của môi trường, quá ngư ng s  d ng tài nguyên mà đô thị 

c  th  duy trì và đảm bảo cho tất cả số dân đô thị, thì s  phát sinh s  quá tải cho 

hệ thống hạ t ng k  thuật, hạ t ng xã hội và những vấn đề tiêu c c mà đô thị 

không ki m soát được.  ô thị phải tăng chi ph  đ  chi trả cho việc khắc ph c và 

x  l  ô nhiễm môi trường, lượng kh  thải cacbonic, kh i b i tiếng  n…vượt 

ngư ng cho phép, tắc ngh n giao thông, tội phạm và những vấn đề bất ổn xã 

hội…dẫn đến làm giảm vốn cho đ u tư phát tri n, thậm ch  mất s  ổn định đ  c  

điều kiện tốt cho tăng trưởng và phát tri n kinh tế.  

V  d , một đô thị được thiết kế cho   triệu dân, song th c tế phải tải quá 

công suất, gấp  0 l n, lên tới  0 -  0 triệu dân,  vượt quá khả năng chống đ  của 

môi trường sống, vượt quá khả năng các ngu n tài nguyên c  th  duy trì cho 

người dân đô thị, đô thị như mang một chiếc áo quá chật, dẫn tới tắc ngh n giao 

thông, thiếu nhà ở, nhà ở chật chội, ô nhiễm môi trường do lượng rác thải đô thị 

lớn, t  lệ thất nghiệp cao, thiếu các ngu n tài nguyên mà đô thị ph  thuộc như 

xăng, d u, điện, nước…nguy cơ tăng cao các loại bệnh tật, tội phạm và đ i 

nghèo đô thị… 

Như vậy, quy mô đô thị nh  s  giảm s  thúc đ y tăng trưởng kinh tế, 

nhưng quy mô đô thị vượt ngư ng cho phép của quy mô diện t ch đô thị, thì 

c ng c  tác động làm giảm tăng trưởng kinh tế đô thị  Một đô thị được coi là c  

quy mô phù hợp và tác động t ch c c tới tăng trưởng kinh tế đô thị là đô thị c  

quy mô dân số hợp ngư ng cho phép của diện t ch đô thị, hay t  lệ dân số diện 

t ch n m trong ngư ng hợp l      ch nh là tác động của quy mô tới tăng trưởng 

kinh tế đô thị  

6. Quy hoạch đô thị 

- Quan niệm về quy hoạch đô thị 

Theo Luật Quy hoạch số     0   QH  , quy hoạch là việc sắp xếp, phân 

bố không gian các hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh gắn với phát 

tri n kết cấu hạ t ng, s  d ng tài nguyên và bảo vệ môi trường trên lãnh thổ xác 

định đ  s  d ng hiệu quả các ngu n l c ph c v  m c tiêu phát tri n bền vững 

cho thời k  xác định  

  ng theo Quy hoạch số     0   QH  , quy hoạch xây d ng là quy 

hoạch chuyên ngành k  thuật  Quy hoạch xây d ng là việc tổ chức không gian 

của đô thị, nông thôn và các khu chức năng  tổ chức hệ thống công trình hạ t ng 

k  thuật, hạ t ng xã hội  tạo lập môi trường th ch hợp cho người dân sống tại các 
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vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa lợi  ch quốc gia với lợi  ch cộng 

đ ng, đáp ứng các m c tiêu phát tri n kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo 

vệ môi trường, ứng ph  với biến đổi khí hậu   

Quy hoạch xây d ng bao g m: Quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, 

quy hoạch vùng liên huyện, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây d ng khu 

chức năng. Quy hoạch đô thị là quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia,  

một loại quy hoạch của quy hoạch xây d ng và chịu s  điều chỉnh của Luật quy 

hoạch đô thị 30/2009/QH12. 

Theo Luật quy hoạch đô thị số  0  00  QH   và thông tư 22/2019/TT-

BXD ngày 31/12/2019 ban hành Quy chu n quốc gia về quy hoạch xây d ng: 

“Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ 

thống công trình hạ t ng k  thuật, công trình hạ t ng xã hội và nhà ở đ  tạo lập 

môi trường sống th ch hợp cho người dân sống trong đô thị”. Quy hoạch đô thị 

lại được chia nh  thành   loại quy hoạch là quy hoạch chung, quy hoạch phân 

khu và quy hoạch chi tiết đô thị  Quy hoạch đô thị được th  hiện thông qua đ  

án quy hoạch, bao g m các bản v , mô hình, thuyết minh và quy định quản l  

theo quy hoạch  

Như vậy, quy hoạch đô thị là công c  quan tr ng, là cơ sở pháp l  không 

th  thiếu, là điều kiện c n và đủ đ  thiết lập và quản l  trật t  văn minh trong 

xây d ng đô thị  

          - Đặc trưng của quy hoạch đô thị 

Khác với khu v c nông thôn, các thành phố thường được lập quy hoạch 

đô thị đ  c  phương án tổ chức đ ng bộ dân số và các cơ sở vật chất ngành kinh 

tế, xã hội… trên lãnh thổ  Theo quan đi m của tác giả, quy hoạch đô thị c  

những đặc trưng riêng như sau: 

+ Thời gian trường t n rất dài  Một trong những đặc thù của quy hoạch đô 

thị khác với các loại quy hoạch khác, đ  là khi quy hoạch đô thị đã được th c 

hiện trên th c tế, quy hoạch đ  s  trường t n hàng trăm năm, thậm ch  s  trường 

t n mãi cùng đất nước và các thế hệ mai sau mà không nhanh ch ng thay đổi 

theo xu hướng thị trường hay tình hình kinh tế ch nh trị như các quy hoạch 

ngành, lĩnh v c hay quy hoạch phát tri n khác.  

+ Quy hoạch đô thị c n c  t m nhìn quy hoạch dài hơn các loại hình quy 

hoạch khác: Với t nh chất bất biến và kh  thay đổi của quy hoạch đô thị, ch nh 

quyền đô thị c n phải l a ch n phương án quy hoạch thận tr ng và hợp l  đ  

xây d ng đô thị, vì khi đã l a ch n và xây d ng thành phố theo phương án quy 

hoạch không hợp l , s  rất kh  c  th  cải tạo hay s a chữa lại quy hoạch này. 

 o đ , quy hoạch đô thị c n c  t m nhìn dài hơn các quy hoạch khác  Các quy 

hoạch khác chu k  quy hoạch khoảng  0 -  0 năm thì quy hoạch đô thị c n c  

chu k  dài hạn hơn với t m nhìn  0 năm, hàng trăm năm hoặc lâu hơn nữa  

+ M c đ ch của quy hoạch đô thị là phân khu chức năng, tổ chức không 

gian cơ sở vật chất hữu hình của đô thị, như các cơ sở sản xuất, nhà máy, tr  sở, 
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trường đại h c, chung cư…trong khi các loại quy hoạch khác tập trung vào các 

chỉ tiêu kinh tế, xã hội, môi trường, hay các chỉ tiêu phi không gian.  

+ Quy hoạch đô thị c  các hệ thống chỉ tiêu định lượng c  th  đ  xác định 

các khu chức năng và tổ chức không gian như chỉ tiêu s  d ng đất, chỉ tiêu quản 

l  kiến trúc cảnh quan đô thị, c  th  như Mật độ xây d ng, Hệ số s  d ng đất, 

chiều cao công trình, cơ cấu t  lệ các loại đất các khu chức năng trong đô thị và 

yêu c u quản l  kiến trúc, cảnh quan …Phương pháp lập quy hoạch c ng như hệ 

thống chỉ tiêu của quy hoạch đô thị khác với hệ thống chỉ tiêu của các loại quy 

hoạch khác    ng thời các chỉ tiêu này tác động tr c tiếp đến các ngành kinh tế 

của đô thị  

- Tác động của Quy hoạch đô thị đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

 ô thị c ng như một con người, nếu như  hiến lược, phương hướng phát 

tri n, kế hoạch phát tri n là ph n tr  tuệ, linh h n của đô thị, thì quy hoạch 

không gian vật chất lại là ph n thân th  hữu hình của đô thị  Nếu thân th  xấu x , 

lệch lạc, thậm ch  bệnh tật, tật nguyền thì con người đ  kh  c  th  phát tri n 

tốt    Vì vậy, mặc dù là một quy hoạch chuyên ngành k  thuật nhưng quy hoạch 

đô thị, đ ng vai trò là một nhân tố tác động lớn và không th  tách rời tới tăng 

trưởng kinh tế đô thị và là nền tảng tăng trưởng và phát tri n kinh tế của bất cứ 

đô thị nào.  

Trước tiên, Quy hoạch đô thị là giai đoạn c  th  h a chiến lược, phương 

hướng phát tri n trên th c địa, n  g p ph n thúc đ y th c hiện chiến lược, 

phương hướng phát tri n đô thị thành hiện th c  Quy hoạch đô thị là công c  

quan tr ng đ  quản l  xây d ng đô thị  Quy hoạch đô thị là căn cứ quan tr ng 

cho công tác kế hoạch, quản l  đ u tư xây d ng, là khiến cho việc xây d ng và 

phát tri n đô thị được th c hiện theo một thứ t  khoa h c   

Thứ hai, quy hoạch đô thị tác động lên các ngành kinh tế và các doanh 

nghiệp thông qua phân khu chức năng đô thị, t nh toán các phương án phân bố 

không gian cơ sở vật chất của các ngành kinh tế như t  lệ đất cho các nhà máy 

công nghiệp, khu trung tâm thương mại, dịch v , các khu nhà ở, văn phòng… 

trong đô thị, nh m tối ưu h a sản xuất, kinh doanh, giải quyết các mối quan hệ 

giữa các ngành, các lĩnh v c trong đô thị sao cho hợp l  nhất, tác động đến 

chuy n dịch cơ cấu kinh tế theo chiều sâu. S  phát tri n của các ngành kinh tế 

của thành phố bị ảnh hưởng nhiều vào s  phân bố không gian, hay n i cách 

khác, ảnh hưởng bởi quy hoạch đô thị  Rõ ràng, mỗi phương án quy hoạch 

không gian khác nhau s  tác động các mức độ khác nhau đến các ngành kinh tế 

và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, do đ  s  đem lại hiệu quả và một 

mức tăng trưởng kinh tế khác nhau cho đô thị  

Thứ ba, quy hoạch đô thị tạo ra sức thu hút lớn đối với các nhà đ u tư, thu 

hút lượng vốn đ u tư lớn, g p ph n thúc đ y tăng trưởng kinh tế  Trên cơ sở quy 

hoạch đô thị, các nhà đ u tư xây d ng công trình theo m c đ ch s  d ng và kinh 
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doanh của mình. Th c tế đã chứng minh, các đô thị được xây d ng theo quy 

hoạch rõ ràng, bài bản, đường giao thông được xây d ng đến đâu thì s  thu hút 

được dân cư đến đ  đông đ  sinh sống và sản xuất kinh doanh, thúc đ y nhanh 

quá trình đô thị hoá, tạo ra thị trường lao động và sức mua lớn cho đô thị.  

Thứ tư, các chỉ tiêu trong quy hoạch đô thị không chỉ xác định vị tr , mà 

còn quy định về quy mô đô thị  quy mô dân số, diện t ch, mật độ kinh tế của đô 

thị  theo chiều rộng, đ ng thời thiết lập các quy định về không gian đô thị như 

chiều cao các công trình, mức độ hiệu quả của việc đ u tư, khai thác, quản l , s  

d ng tài nguyên đất đai thông qua chỉ tiêu hệ số s  d ng đất  Hệ số s  d ng đất 

phản ánh tổng diện t ch sàn xây d ng và chiều cao trung bình của các tòa nhà 

trong đô thị  Tùy t nh chất của từng phân khu chức năng mà hệ số s  d ng đất 

c  th  cao hay thấp  Nhưng nhìn chung, hệ số này càng lớn thì chiều cao trung 

bình của các tòa nhà trong đô thị càng lớn, hay đô thị phát tri n mạnh theo chiều 

cao, độ nén của đô thị càng cao  Hệ số s  d ng đất quá thấp là đô thị phát tri n 

dàn trải theo chiều rộng. 

 ác khu v c c  hệ số s  d ng đất cao, được phép xây d ng các nhà cao 

t ng đều c  sức thu hút lớn với các nhà đ u tư c  tiềm l c kinh tế mạnh do tạo ra 

được nhiều chỗ ở, văn phòng cho thuê, sàn thương mại… trên cùng một đơn vị 

diện t ch, khai thác được nhiều vị tr  khác nhau trong tòa nhà đ  tạo ra lợi nhuận  

Nhà cao t ng giúp giảm chi ph  nhà ở đắt đ  tại các thành phố, tiết kiệm đất đai, 

năng lượng  điện, nước  và thời gian đi lại nhiều hơn so với ở nhà ở được xây 

d ng rải rác, đ ng thời tạo ra các khu trung tâm đô thị, các khu phố đông vui, 

nhộn nhịp, làm tăng giá trị đất đai tại các khu trung tâm này  Nhiều chỗ ở s  thu 

hút được đông dân số đến sinh sống, tạo ra thị trường tiêu th  hàng h a lớn  

Thuế thu từ các hoạt động chuy n nhượng mua bán bất động sản, thuê văn 

phòng, sàn kinh doanh thương mại, dịch v  bán l … tại các khu v c này c ng 

được áp ở khung mức giá cao, đem lại ngu n thu đáng k  cho ch nh quyền đô 

thị  Ngu n thu đ  tăng theo chiều cao của tòa nhà, các tòa nhà ch c trời s  tạo ra 

ngu n thu khổng l  cho ch nh quyền đô thị     th  thấy, nếu c  một phương 

thức quản l  tốt, xây d ng các tòa nhà ch c trời mang lại lợi  ch không chỉ cho 

nhà đ u tư, cho các doanh nghiệp sản xuất hàng h a, cho cư dân đô thị, mà còn 

mang lại ngu n thu lớn cho ch nh quyền đô thị đ  tiếp t c đ u tư, thúc đ y tăng 

trưởng và phát tri n kinh tế   

Với các khu v c c  hệ số s  d ng đất thấp, hay chiều cao công trình quá 

thấp, tài nguyên đất đai bị lãng ph , tốn kém trong xây d ng thệ thống hạ t ng 

kết nối, gây mất thời gian và kh  khăn cho quá trình đi lại, ảnh hưởng đến các 

phương án di chuy n và tổ chức cuộc sống của người dân đô thị, làm giảm năng 

suất lao động và hiệu quả sản xuất, lãng ph  ngu n nhiên liệu mà đô thị ph  

thuộc vào như xăng d u…  hạn chế thu hút đ u tư   
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Tuy nhiên, tăng hệ số s  d ng đất c n phải đi kèm với phát tri n cơ sở hạ 

t ng và dịch v  thì chất lượng sống của người dân đô thị mới được đảm bảo  Với 

tốc độ đô thị h a nhanh, đất đai ngày càng thu hẹp và trở nên qu  giá và đắt đ , 

việc tăng chiều cao trung bình các tòa nhà là xu hướng của tất cả các đô thị trên 

thế giới   ác tòa nhà ch c trời cao nhất thế giới đ ng thời đảm bảo đáp ứng và 

khớp nối hạ t ng khu v c liên t c được nêu tên như một thành t ch và niềm kiêu 

hãnh về khoa h c công nghệ và sức tăng trưởng của các thành phố  Tăng hệ số 

s  d ng đất  tăng chiều cao công trình  và giảm mật độ xây d ng đ  đảm bảo 

cảnh quan, môi trường, đ ng thời ki m soát việc đáp ứng hệ thống hạ t ng k  

thuật một việc làm c    nghĩa lớn tới tăng trưởng kinh tế đô thị, là xu thế chung 

của các thành phố hiện đại ngày nay   

 ất đô thị là ngu n vật chất c  hạn và qu  giá, là một nhân tố tạo vốn cho 

đô thị. Quy hoạch đô thị là cơ sở khai thác và s  d ng hợp l  tài nguyên thiên 

nhiên, đất đai và các ngu n l c phù hợp với điều kiện t  nhiên, đặc đi m lịch s , 

kinh tế - xã hội, tiến bộ khoa h c và công nghệ trong từng giai đoạn phát tri n 

của thành phố   

Thứ năm, quy hoạch đô thị tạo lập môi trường và mức độ sống tiện nghi, 

thuận lợi và an toàn, mang lại chất lượng sống tốt nhất của cho người dân đô thị  

Mật độ xây d ng đô thị là t  lệ diện t ch chiếm đất của tất cả các công trình, cơ 

sở vật chất ngành kinh tế, xã hội trong đô thị trên tổng diện t ch đất toàn đô thị  

Nếu mật độ kinh tế quá cao, các khu v c sản xuất kinh doanh và khu ở s  không 

c  đủ gi , không đủ ánh sáng t  nhiên và không kh  đ  đảm bảo sức kh e và 

chất lượng sống của người dân đô thị  Một đô thị c  chất lượng sống tốt phải 

đảm bảo mật độ kinh tế được khống chế trong mức độ cho phép đ  hài hòa, cân 

đối giữa t  lệ cơ sở vật chất được bê tông h a với t  lệ cây xanh và cảnh quan 

xung quanh, nh m đảm bảo cân b ng sinh thái trong thiên nhiên, giảm được 

kh i b i, ô nhiễm không kh  và bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sống 

của người dân đô thị    

Quy hoạch đô thị giúp th ch ứng tối ưu hoặc giảm thi u các tác động bất 

lợi với biến đổi kh  hậu, nhất là đối với các đô thị bi n c  th  th ch ứng tối ưu 

với nước bi n dâng, giúp cho thành phố giảm được các chi ph  x  l  môi trường 

và rủi ro trước biến đối kh  hậu    ng thời bảo vệ các di sản văn h a, bảo t n di 

t ch lịch s  - văn h a, cảnh quan thiên nhiên, giữ gìn và phát tri n bản sắc văn 

h a dân tộc  giúp một ph n không nh  cho vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng, 

nhất là với các đô thị vùng biên giới   

Quy hoạch đô thị c n đảm bảo hiện đại, đ ng bộ, s  d ng tiết kiệm đất 

đai, c  t m nhìn quy hoạch cho tương lai xa, đảm bảo các chỉ tiêu tăng trưởng và 

phát tri n kinh tế từ việc phân bố không gian như  mật độ, chiều cao  phù hợp 

với lịch s , văn h a xã hội đô thị, kết hợp hài hòa giữa lợi  ch quốc gia với lợi 
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 ch cộng đ ng, nâng cao chất lượng sống của người dân, đáp ứng m c tiêu quốc 

phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên, bảo t n di sản văn 

h a, ứng ph  với biến đổi kh  hậu   

Quy hoạch sai vị tr , thiếu t m nhìn, thiếu đ ng bộ với các ngành khác 

như giao thông, hạ t ng k  thuật, kiến trúc cảnh quan, môi trường… s  dẫn đến 

phải thường xuyên s a đổi, bổ sung, di dời các cơ sở kinh tế ra kh i đô thị s  

gây lãng ph  ngu n l c  Như vậy c  th  thấy, một thành phố thất bại trong quy 

hoạch không gian đô thị thì tăng trưởng và phát tri n kinh tế của thành phố đ  s  

bị ảnh hưởng không nh   

 7. Kiến trúc, cảnh quan đô thị 

- Quan niệm về Kiến trúc cảnh quan đô thị 

Kiến trúc đô thị (Urban Architecture) là tổ hợp các công trình kiến 

trúc, kĩ thuật, nghệ thuật, quảng cáo mà s  t n tại, hình ảnh, ki u dáng của 

chúng chi phối hoặc ảnh hưởng tr c tiếp đến cảnh quan đô thị  Theo Luật Qui 

hoạch  ô thị năm 2009) 

Theo Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ban hành ngày    tháng   năm 

2019, “Kiến trúc là nghệ thuật và khoa h c, k  thuật về tổ chức không gian, tạo 

lập môi trường sống bền vững đáp ứng nhu c u của con người và xã hội”, 

“  ông trình kiến trúc là một hoặc tổ hợp công trình, hạng m c công trình được 

xây d ng theo   tưởng kiến trúc hoặc thiết kế kiến trúc”,  “ ông trình kiến 

trúc c  giá trị là công trình kiến trúc tiêu bi u, c  giá trị về kiến trúc, lịch s , văn 

h a, nghệ thuật được cấp c  th m quyền phê duyệt”. 

 Kiến trúc cảnh quan đô thị là bộ mặt và diện mạo đô thị, nếu đô thị đ  là 

Thủ đô thì đ  còn là bộ mặt của cả quốc gia   ô thị được xây d ng khang trang, 

đàng hoàng, to đẹp không chỉ là niềm t  hào và mong m i của người dân đô thị, 

mà còn là niềm t  hào của quốc gia và nhân dân cả nước  Hạ t ng, kiến trúc, quy 

hoạch đô thị s  trường t n mãi cùng đất nước và các thế hệ mai sau  Một đô thị 

đạt tiêu chu n và đẳng cấp quốc tế, ngoài c  chất lượng sống tốt thì không th  

thiếu đi v  đẹp trong th m m  kiến trúc, cảnh quan, thiết kế nghệ thuật đô thị 

của n    

 ác nước đều coi  ộ mặt đô thị là minh h a đi n hình nhất của th  chế xã 

hội  Pháp luật của các nước về th m m  kiến trúc, làm đẹp cho các thành phố và 

hai bên đường phố công cộng tại mỗi nước một khác, nhưng n i chung đều xem 

việc th m m  kiến trúc, cảnh quan của Thủ đô là bắt buộc và là danh d , bộ mặt 

của quốc gia  Th m m  kiến trúc đô thị là minh chứng về tinh hoa tr  tuệ, khoa 

h c công nghệ về xây d ng, nơi t  hội v  đẹp văn h a, t nh văn minh của người 

dân và ch nh quyền đô thị   
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 ản chất của quản l  kiến trúc cảnh quan đô thị ch nh là việc quản l  chất 

lượng không gian và hình ảnh, dấu ấn của đô thị trong lòng cư dân và du khách 

quốc tế. 

- Đặc trưng của kiến trúc cảnh quan đô thị 

+  ô thị là khu v c c  nhiều công trình xây d ng c  quy mô lớn, cao 

t ng, s  d ng các vật liệu mới, đòi h i trình độ khoa h c công nghệ và k  thuật 

xây d ng cao   ác công trình c  thiết kế kh  trong đô thị c  xây d ng được hay 

không  ph  thuộc vào trình độ của khoa h c công nghệ về xây d ng của mỗi đô 

thị, mỗi quốc gia. 

+ Kiến trúc đô thị phản ánh bản sắc văn h a, dấu ấn của mỗi đô thị theo 

từng vùng miền khác nhau   ù là một thành phố hiện đại song các công trình 

kiến trúc c ng không sao chép, không lặp lại hình ảnh đô thị khác một cách 

thiếu ch n l c; 

+ Hình ảnh đô thị, bộ mặt của đô thị, s  ngăn nắp, hài hòa, đ ng bộ về 

kiến trúc đô thị không chỉ tạo bới kiến trúc của từng công trình xây d ng đơn l  

mà phải của cả qu n th  công trình kiến trúc và  tổng th  kiến trúc của toàn đô 

thị đ  tạo ra diện mạo chung của bộ mặt kiến trúc đô thị 

- Tác động của Kiến trúc  cảnh quan đến tăng trưởng kinh tế đô thị  

 ô thị c  kiến trúc cảnh quan đẹp, hiện đại, văn minh, c  những không 

gian xanh thì s  nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, tạo ra bản sắc 

văn h a riêng của thành phố mà vẫn không kém ph n hiện đại     là những 

thành phố đáng sống và đặc biệt thu hút lượng lớn khách du lịch  

Với nhiều đô thị trên thế giới, nhất là các đô thị không được thiên nhiên 

ưu đãi cho các ngu n tài nguyên, lại quan tâm đ u tư xây d ng những công trình 

kiến trúc và cảnh quan đẹp, độc đáo, trở thành bi u tượng của thành phố trên 

bản đ  thế giới  M c đ ch là tạo nên những khu du lịch nhân tạo trong đô thị, 

thậm chí trở thành những k  quan thế giới trường t n mãi với thời gian  Nghệ 

thuật kiến trúc, m  quan đô thị được khai thác tối đa đ  phát tri n du lịch, đưa 

du lịch, dịch v  trở thành một ngành công nghiệp không kh i, đ  từ đ  thu hút 

khách du lịch, phát tri n mạnh du lịch, dịch v , thu hút đ u tư nước ngoài, mang 

lại ngu n thu lớn và lâu dài cho đô thị   ô thị c  kiến trúc đẹp s  phát huy hiệu 

quả, g p ph n tạo ra ngu n vốn đáng k  đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị   

Cảnh quan đô thị, ngoài những công trình kiến trúc tạo cảnh quan thì còn 

c  những không gian xanh  Theo cuốn “các thành phố sinh thái Eco”,  “những 

không gian xanh trong đô thị thường chỉ được coi là khu v c tạo cảnh quan và 

không mang lại nhiều lợi  ch  Tuy nhiên, th c tế các khu v c xanh này mang lại 

rất nhiều lợi  ch cho cuộc sống của con người như làm giảm nhiệt độ trung bình 

ở các khu v c xung quanh n , nhờ đ  giảm được khá nhiều tiền điện làm mát, 

chiếu sáng, giảm được chi ph  sản xuất điện  cung cấp đường thoát nước t  
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nhiên, giảm bớt vốn đ u tư cơ sở hạ t ng cấp thoát nước và chi ph  bảo dư ng 

do ngập tắc đường thoát nước, đ ng thời giảm thiệt hại trong mùa l   Các không 

gian xanh c  th  được kết hợp với hệ thống giao thông công cộng đ  trở thành 

một mạng lưới đường dành riêng cho người đi bộ và đi xe đạp… Các không 

gian xanh c ng mang lại cảnh quan đẹp, giúp con người thư giãn, giảm stress, 

căng thẳng và m i mệt, giúp con người sống nhân văn hơn, chúng hấp th  kh  

cácbonic và thải ô xi, giúp làm sạch không kh  t  nhiên, tăng cường sức kh e, 

th  chất và tinh th n của con người, tạo ra   thức cộng đ ng chung và giảm tội 

phạm”  Như vậy, các không gian xanh tạo cảnh quan trong đô thị tác động tới 

tăng trưởng kinh tế   

 8. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị 

 - Quan niệm về Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị 

Hệ thống kết cấu hạ t ng là tổng hợp các công trình vật chất, k  thuật c  

chức năng ph c v  tr c tiếp cho sản xuất và đời sống của nhân dân, được bố tr  

trên một phạm vi lãnh thổ nhất định  Hệ thống kết cấu hạ t ng bao g m Hệ 

thống hạ t ng k  thuật và Hệ thống hạ t ng xã hội. Theo Quy chu n k  thuật 

quốc gia về Quy hoạch xây d ng QCVN 01:2019/BXD  ban hành năm  0 9, Hệ 

thống hạ t ng k  thuật và Hệ thống hạ t ng xã hội đô thị bao g m   

Hệ thống hạ t ng k  thuật đô thị: g m Hệ thống giao thông  Hệ thống 

chiếu sáng công cộng; Hệ thống cấp nước  thoát nước và x  l  nước thải  Hệ 

thống cung cấp năng lượng  điện, xăng d u, kh  đốt      Hệ thống thông tin liên 

lạc  hạ t ng k  thuật viễn thông   Hệ thống quản l  chất thải rắn   TR   Hệ 

thống vệ sinh công cộng  Hệ thống nhà tang lễ, nghĩa trang và cơ sở h a táng  

 ác hệ thống hạ t ng k  thuật khác  

Hệ thống hạ t ng xã hội: Hệ thống dịch v  - công cộng  y tế, giáo d c, 

văn h a, th  d c th  thao, thương mại và các công trình dịch v  - công cộng 

khác; Hệ thống công viên, vườn hoa, sân chơi  

- Đặc trưng của hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị 

+ Hệ thống kết cấu hạ t ng luôn c  khoảng thời gian s  d ng lâu dài, từ 

trong quá trình vận hành đến khi buộc phải duy tu, bảo dư ng, thay thế   

+ Vốn đ u tư cho xây d ng kết cấu hạ t ng đô thị khá lớn, nhất là xây 

d ng hệ thống giao thông  Hàng năm, các đô thị đã dành một lượng lớn vốn đ u 

tư cho phát tri n hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị   ác chi ph  duy tu, bảo dư ng, 

thay thế của hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị c ng khá lớn và thường được trả 

sau. Các thế hệ tương lai s  phải gánh vác một khoản chi ph  tương đương hoặc 

thậm ch  đắt hơn chi ph  làm mới từ đ u mà không c  d  trù t nh toán ngu n 

vốn từ trước  Khi đ , nếu không c  tiền bảo dư ng, s a chữa hoặc không th  cải 

tạo, s a chữa được, s  tạo ra s  thiếu h t cơ sở hạ t ng đô thị  hay một đô thị c  

k , không phù hợp với trình độ khoa h c công nghệ đương thời   iều đ  s  dẫn 

đến một cuộc di cư đô thị tới các vùng mới hơn đ  xây d ng và phát tri n các 

vùng đô thị mới.  
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+  ơ sở vật chất của hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị gắn liền với mức độ 

khoa h c và công nghệ được l a ch n trong từng thời k  phát tri n.  ôi khi 

công nghệ hoàn toàn hiện đại nhưng chi ph  cho duy tu, bảo dư ng quá lớn trong 

khi công nghệ liên t c nâng cấp và thay đổi  Vì vậy, mỗi đô thị c n cân nhắc l a 

ch n công nghệ phù hợp nhất với quốc gia, với tình hình và khả năng kinh tế 

của đô thị mình đ  xây d ng hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị  

- Tác động của hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị đến tăng trưởng kinh tế đô thị 

Hệ thống kết cấu hạ t ng ph c v  tr c tiếp và gián tiếp cho các hoạt động 

sản xuất và tiêu dùng nên đ ng vai trò then chốt và tạo động l c cho tăng trưởng 

kinh tế đô thị  Việc l a ch n trình độ công nghệ của hệ thống kết cấu hạ t ng đô 

thị liên quan tới số vốn đ u tư ban đ u c ng như các chi ph  phải duy tu bảo 

dư ng trong tương lai, do đ  ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế đô thị trong dài 

hạn  Một đô thị được đ u tư phát tri n hệ thống kết cấu đ ng bộ và hiện đại s  

thúc đ y tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, một hệ thống kết cấu hạ t ng kém phát 

tri n là một trở l c lớn đối với s  phát tri n  Kết cấu hạ t ng thiếu và yếu s  gây 

ứ đ ng trong luân chuy n các ngu n l c, kh  hấp th , kh  thu hút vốn đ u tư, 

ảnh hướng tr c tiếp đến tăng trưởng kinh tế, trong đ  đặc biệt là hệ thống giao 

thông. 

Hệ thống giao thông thuận lợi, giao thương kinh tế trong đô thị diễn ra dễ 

dàng, nhanh ch ng, tiết kiệm chi ph  và thời gian, nâng cao năng suất, giúp đô 

thị liên kết phát tri n với các đô thị vệ tinh, liên kết phát tri n du lịch, giao lưu 

thương mại của đô thị với vùng, thúc đ y tăng trưởng kinh tế  

Nếu đô thị c  hệ thống giao thông tốt, s  s  giúp cho các hoạt động vận 

tải, s  giao thương hàng hóa được lưu thông dễ dàng, nhanh ch ng, tiết kiệm chi 

ph  và thời gian, nâng cao năng suất, hiệu quả của nền kinh tế  giúp đô thị liên 

kết phát tri n với các đô thị vệ tinh, liên kết phát tri n du lịch, giao lưu thương 

mại trong bản thân đô thị và của đô thị với các vùng khác, g p ph n thúc đ y 

tăng trưởng kinh tế   

 ên cạnh đ , hệ thống giao thông công cộng nếu đảm bảo c  chất lượng 

cao, c  đi m đ n lên xuống hợp l , phù hợp với nhu c u đi lại của người dân đô 

thị thì việc s  d ng hệ thống giao thông công cộng s  giúp giảm ô nhiễm không 

kh  do lượng kh  thải độc hại phát sinh tại đô thị hàng năm xuống mức thấp nhất, 

giảm nguy cơ bệnh đường hô hấp, giảm chi ph  viện ph , giảm thi u các chi ph  

x  l  ô nhiễm môi trường đô thị  đ ng thời giảm tổn thất nhiên liệu xăng d u 

xuống mức tối đa, giảm chi ph  xây d ng các không gian đỗ xe c ng như bãi đỗ 

xe... tiết kiệm chi ph  đ  dành vốn cho các lĩnh v c đ u tư phát tri n khác trong 

đô thị  Ngược lại, nếu hệ thống giao thông công cộng trong đô thị mà không hợp 

l  với người dân, người dân không s  d ng mà vẫn buộc s  d ng phải s  d ng 

phương tiện cá nhân, thì gây thất thoát thua lỗ không nh  cho ch nh quyền thành 

phố do chi ph  xây d ng hạ t ng ban đ u và chi ph  quản l , vận hành rất lớn  

 h nh vì vậy, việc đ u tư phát tri n hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị là một 

nhân tố đã được h u hết các đô thị quan tâm với quan đi m  “ ơ sở hạ t ng phải 

đi trước một bước”, đ  tạo tiền đề cho tăng trưởng và phát tri n kinh tế.       
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2.2.2.   nh gi  c c nhân tố t c  ộng tới tăng trưởng kinh t   ô thị 

   đánh giá các nhân tố tác động, luận án s  d ng hệ thống tiêu ch  đánh 

giá chung cho   nhân tố như sau  

 a  Vai trò của nhân tố đối với tăng trưởng kinh tế. Trình độ phát tri n của 

các nhân tố  Nhân tố tác động đang ở trình độ phát tri n nào  hiện đại hay lạc 

hậu so với các đô thị khác trên thế giới, so với các đô thị khác trong nước, phù 

hợp hay không phù hợp với Việt Nam  

   b  Nhân tố tác động đang gặp thuận lợi hay kh  khăn gì  Về ngu n vốn, cơ 

chế ch nh sách…   c n phải khắc ph c những nhược đi m, kh  khăn gì  

   c  Nhân tố tác động như thế nào tới tăng trưởng kinh tế đô thị  Tác động 

tr c tiếp, gián tiếp hay tổng hợp đa chiều, tác động mạnh hay yếu,  làm biến đổi 

quy mô GR P theo hướng t ch c c  làm gia tăng GR P  hay theo hướng tiêu 

c c  làm giảm GR P  của đô thị? Khi nào tác động làm tăng, giảm quy mô 

GRDP?  

    d    ng g p của nhân tố vào tăng trưởng  Nhân tố đ ng g p bao nhiêu % 

trong tăng trưởng  Nhân tố được xếp ở vị tr  nào so với các nhân tố khác  

 Ngoài ra, tác giả s  d ng một số chỉ tiêu với từng nh m nhân tố như sau  

2.2.2.1.  Đánh giá  á  nhân tố truy n thống tá  động tới t ng trư ng 

 inh tế đô thị  

Theo t nh chất, nội hàm của từng nhân tố, luận án đề xuất và  c  th  h a 

hệ thống chỉ tiêu đ  đạt được tiêu ch  đánh giá đối với nhóm các nhân tố truyền 

thống theo bảng dưới đây: 

Bảng 4: C c chỉ tiêu   nh gi  nhóm các nhân tố truy n thống t c  ộng            

tới tăng trưởng kinh t   ô thị 

TT 
Nhân 

tố 
Tiêu chí Chỉ tiêu 

Yêu cầu  
  ác mức độ  Rất kh  

khăn, kh  khăn, thuận 

lợi, rất thuận lợi  

1 
Vốn 

đ u tư 

Hiệu quả s  

dụng vốn đầu 

tư 

T  lệ vốn đ u tư  

 ơ cấu vốn đ u tư 

Suất đ u tư tăng trưởng 

T  lệ lấp đ y K N,   N 

Vốn đ u tư ngoài 

nhà nước ngày càng 

cao, t  lệ vốn vay 

ngày càng giảm 

2 
Lao 

động 

Hiệu quả xây 

dựng và s  

dụng lao 

động 

T  lệ lao động;  

T  lệ lao động qua đào tạo 

Năng suất lao động 

T  lệ giữa các thành ph n lao 

động; T  lệ thất nghiệp thành thị 

T   lệ lao động qua 

đào tạo, năng suất 

lao động tăng và 

tăng ngày càng cao; 

t  lệ thất nghiệp 

thành thị ổn định 

hoặc càng giảm 

3 TFP 
Hiệu quả của 

TFP 

T  lệ đ ng g p của TFP trong 

tăng trưởng kinh tế 

T  lệ đ ng g p của 

TFP ngày càng cao 
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   đo lường, đánh giá tăng trưởng của   nhân tố truyền thống  hay còn 

g i là nhân tố ngu n l c  là vốn đ u tư, lao động, năng suất nhân tố tổng hợp, c  

nhiều phương pháp như  phương pháp hạch toán tăng trưởng, tiếp cận biên ngẫu 

nhiên, s  d ng chỉ số đa chiều, h i qui tăng trưởng,…Mỗi phương pháp, cách 

tiếp cận đều phải d a trên những giả định và mô hình  Luận án s  d ng hai 

phương pháp đánh giá định lượng đ  so sánh đối chiếu, ki m chứng các kết quả  

Phương pháp thứ nhất là l a ch n phân t ch tăng trưởng kinh tế b ng mô hình 

tăng trưởng Cobb-Douglas, phương pháp thứ hai là s  d ng phương pháp hạch 

toán thống kê đ  t nh toán tác động của ba nhân tố truyền thống vào tăng trưởng 

kinh tế đô thị  Lấy số liệu của Hà Nội đ  t nh toán   

*   nh gi  tăng trưởng kinh t   ô thị và c c nhân tố t c  ộng bằng 

mô hình tăng trưởng Cobb-Douglas 

 ô hình lý thuyết  

Theo hàm sản xuất Cobb-Douglas: Y= F (K, L, TFP), tăng trưởng kinh tế 

xét về phương diện đ u vào c    yếu tố cấu thành  vốn  K , lao động  L  và năng 

suất các nhân tố tổng hợp  TFP). TFP là một nhân tố tổng hợp phản ánh tác động 

của yếu tố khoa h c công nghệ, vốn nhân l c, các kh a cạnh th  chế, cơ chế tác 

động đến khả năng tiếp nhận, nghiên cứu và vận hành khoa h c công nghệ và vốn 

nhân l c vào hoạt động sản xuất và dịch v  trong nền kinh tế  Trong   nhân tố 

này, K và L được xem là nhân tố tăng trưởng theo chiều rộng, còn TFP là nhân tố 

tăng trưởng theo chiều sâu  Nếu tăng trưởng được tạo nên chủ yếu bởi các nhân tố 

lao động và vốn thì mô hình tăng trưởng được xác định là mô hình tăng trưởng 

theo chiều rộng  Ngược lại tăng trưởng được đ ng g p chủ yếu từ nhân tố TFP thì 

đây ch nh là đặc trưng của mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu   

 Xem xét tăng trưởng theo đ u vào d a trên các tiêu ch  đánh giá hiệu quả 

s  d ng các nhân tố đ u vào như vốn  Hệ số I OR , lao động  NSL  , năng 

lượng  hao ph  năng lượng điện G P   Hiệu quả s  d ng các yếu tố đ u vào làm 

rõ thêm mô hình tăng trưởng theo chiều rộng hay chiều sâu, c  đạt hiệu quả hay 

không. 

  oi vốn  K  và lao động  L  như là tăng trưởng kinh tế của đ u tư  Hàm 

sản xuất  obb- ouglas được s  d ng đ  xem xét vai trò đ ng g p của các nhân 

tố đối với tăng trưởng kinh tế đô thị trong một khoảng thời gian c  dạng như sau  
 KLeAY rt

0
 (1) 

 Trong công thức, Y là sản lượng, A0 là mức mức công nghệ thời k  gốc, t 

là biến thời gian, r là hệ số đo tiến bộ và công nghệ, L số lượng lao động, K số 

lượng vốn sản xuất, α là hệ số co giãn của vốn và β là hệ số co giãn của lao 

động  

 Nếu th c hiện logarithm   vế phương trình     ta c :   

                            lnY = lnA + rt + αlnL +  βlnK        (2)                                      
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 Số liệu 

  o việc s  d ng số liệu theo chuỗi thời gian đ  t nh toán hàm sản xuất, 

lao động và vốn c  mối tương quan với nhau rất cao, điều này dễ dẫn tới hiện 

tượng đa cộng tuyến     loại trừ hiện tượng đa cộng tuyến chúng ta giả thiết r ng 

mức tiền công là không đổi và công thức     c  th  biến đổi thành    

  

)/ln(ln)/ln( 0 LKrtALY 
      (3) 

         Mô hình phân t ch tăng trưởng được trình bày ở trên đòi h i số liệu theo chuỗi 

thời gian của Y, K và L   S  d ng dữ liệu của Tổng c c Thống kê cho nghiên cứu mô 

hình tăng trưởng của Hà Nội giai đoạn  0 0 – 2019.  

        Tổng sản lượng Y  Sản lượng Y trong nghiên cứu là tổng giá trị tăng thêm 

 G P  của Hà Nội t nh theo giá cố định năm  0 0, đơn vị t nh  triệu đ ng. Lấy số 

liệu chuỗi thời gian của sản lượng Y, vốn K và l c lượng lao động L và phương 

pháp h i qui bình phương bé nhất ta s  t nh được A0, r và β. 

         Nhân tố lao động  L   Lao động s  d ng trong nghiên cứu là số lao động 

đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân tại đô thị   iều này c  th  phản 

ánh tương đối ch nh xác việc đ u tư cho l c lượng lao động như là yếu tố c n thiết 

đ  đ ng g p vào tăng trưởng, chúng ta giả định là từng người lao động trong l c 

lượng lao động không c  s  khác biệt về chất lượng  S  khác biệt của các cá nhân 

người lao động s  phản ánh s  đ u tư vào tiến bộ khoa h c và công nghệ, vì nâng 

cao chất lượng và k  năng người lao động thường là kết quả của việc phát tri n 

liên t c của giáo d c khoa h c và công nghệ   ơn vị t nh  triệu người 

         Nhân tố vốn  K : Vốn được s  d ng trong nghiên cứu là trữ lượng vốn sản 

xuất vì đây là chỉ tiêu th  hiện lượng vốn được s  d ng th c tế c  t nh đến t  lệ 

khấu hao tài sản  chứ không phải là vốn đ u tư, vốn t ch l y hay tài sản cố định   

 ơn vị t nh  triệu đ ng  S  d ng công thức t nh toán được đề cập đến trong nghiên 

cứu của Tr n Th   ạt   00  , K được đo lường xấp xỉ b ng công thức sau  

     ttt IKK  1)1(    (4) 

 Trong đ   K là vốn t ch l y 

   I là vốn đ u tư tăng thêm hàng năm 

   δ là  t  lệ khấu hao vốn  δ = 0,05) 

    t nh Kt chúng ta ch n năm  0 0 là năm gốc cho Hà Nội với cách t nh 

như sau K t  = G P t  * I OR t    iến lao động  L  được đo b ng toàn bộ số lao 

động đang c  việc làm trong các ngành  S  d ng chuỗi số liệu đ  t nh toán hàm 

sản xuất  obb-Douglass. 

       Kết quả tính toán   h y mô hình: 

Kết hợp với các số liệu về GR P, s  d ng mô hình ước lượng Ln  G P L  

= lnA + αln K L  + rt  đã trình bày ở trên) 
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S  d ng bảng số liệu cùng với việc s  d ng ph n mềm SPSS đ  ước lượng 

OLS cho hàm sản xuất, ta s  thu được kết quả của phương trình.  Ki m định thống 

kê đ  ki m tra các quả thu được c  đáng tin cậy hay không  Từ đ  t nh toán được 

tốc độ tăng và t  lệ ph n trăm đ ng g p của các nhân tố vốn, lao động, TFP trong 

tăng trưởng kinh tế, khi đ  c  th   phân t ch s  đ ng g p của các nhân tố đ u vào 

tới tăng trưởng kinh tế đô thị như thế nào  

     *   nh gi  tăng trưởng kinh t   ô thị và c c nhân tố t c  ộng bẳng 

phương ph p hạch to n thống kê 

            - Lý thuyết t nh toán 

Phương pháp t nh mức độ tác động của tăng vốn sản xuất, tăng lao động 

làm việc và tăng năng suất các nhân tố tổng hợp đến tổng lượng G P  

  a vào công thức t nh tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp c  th  

xác định được mức độ tác động  tức là mức độ đ ng g p  của các nhân tố vốn sản 

xuất, lao động làm việc và năng suất của các nhân tố tổng hợp trong tăng trưởng 

kinh tế  

 ông thức t nh tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp   do Tổ 

chức Năng suất  hâu Á đưa vào áp d ng c  dạng  

  

Trong đ   

IYlà tốc độ tăng G P  

 là tốc độ tăng của vốn sản xuất  

 là tốc độ tăng của lao động  

 và  là hệ số đ ng g p của vốn sản xuất và lao động  

Hệ số  b ng t  số giữa thu nhập của người lao động và giá trị tăng thêm, 

còn  = 1 - . 

Hệ số đ ng g p của lao động  được t nh theo công thức  

                            (2a) 

                      và  = 1 –  

    Theo công thức    

       - Tốc độ tăng năng suất của các nhân tố tổng hợp ch nh là tốc độ tăng 

trưởng GR P hay giá trị tăng thêm do tăng năng suất các nhân tố tổng hợp   em 

chia tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp   cho tốc độ tăng GRDP nói 

chung  và nhân với  00 s  được t  ph n  t  tr ng  đ ng g p của TFP vào tăng 

trưởng GR P, và đ  là ph n tác động của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế  

          - T ch hệ số đ ng g p của vốn sản xuất  trong th c tế chỉ t nh vốn cố định 

hoặc giá trị TS    với tốc độ tăng vốn cố định   là t  lệ tăng lên của GRDP 

do tăng vốn cố định   em chia t  lệ tăng lên của G P do tăng vốn cố định   

cho tốc độ tăng GRDP nói chung  và nhân với  00 s  được t  ph n đ ng g p 

của vốn cố định vào tăng trưởng GR P, và đ  là ph n tác động của tăng vốn cố 

định đến tăng trưởng GRDP. 
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- T ch của hệ số đ ng g p của lao động với tốc độ tăng lao động  ta 

được t  lệ tăng lên của GR P do tăng lao động  đem chia t  lệ tăng lên của GR P 

do tăng lao động   cho tốc độ tăng GR P n i chung s  được t  ph n đ ng 

g p của tăng lao động vào tăng GR P, và đ  là ph n tác động của tăng lao động 

đối với tăng trưởng GRDP. 

              t nh được tốc độ tăng năng suất các nhân tốc tổng hợp, như công thức 

    đã n i ở trên, ta thấy số liệu thống kê c n phải c  đủ   chỉ tiêu trong những 

năm nghiên cứu     là G P đối với cả nước và GR P đối với các tỉnh, thành phố 

theo giá so sánh  hiện nay đang  0 0  đ  t nh tốc độ tăng G P hoặc GR P  , 

vốn sản xuất và thường là vốn cố định bình quân năm theo giá so sánh  0 0 đ  t nh 

tốc độ tăng trưởng vốn hoặc tài sản cố định   và số lượng lao động làm việc đ  

t nh tốc độ tăng lao động    Ngoài ra còn phải c  số liệu về thu nhập đ y đủ của 

người lao động và chỉ tiêu giá trị tăng them theo giá th c tế đ  t nh hệ số đ ng g p 

của lao động   như công thức  a     được hệ số đ ng g p của lao động dễ dàng 

t nh được hệ số đ ng g p của vốn sản xuất   b ng cách lấy   trừ đi  vì 

  Hệ số  và  c ng c  th  xác định được b ng cách áp d ng hàm sản 

xuất  obb –  ouglas nhưng c n số liệu về các chỉ tiêu G P, vốn cố định và lao 

động phải c  được nhiều năm liên t c, hơn nữa cả dãy các năm đ  chỉ t nh được 

một cặp hệ số  và  như là đại lượng bình quân đ  t nh chung cho tất cả các năm 

trong k  nghiên cứu, và th c tế ở các nước c ng như ở Việt Nam  t áp d ng cách 

tính  và  theo hướng áp d ng này  

- Yêu cầu về nguồn thông tin và x  lý số liệu của từng chi tiêu 

a   ối với các chỉ tiêu giá trị tăng thêm GR P theo giá cố định  giá so 

sánh  và lao động làm việc c  th  t nh toán được khi c  nhu c u trên cơ sở hệ 

thống số liệu thống kê hàng năm hiện c   Số liệu này đảm bảo độ tin cậy c n 

thiết và cho phép s  d ng đ  nghiên cứu xu thế biến động của chúng c ng như 

đ  t nh toán các chỉ tiêu khác c  liên quan  Tuy nhiên trong quá trình s  d ng 

tùy theo nhu c u c  th  phải tiến hành x  l , t nh toán, bổ sung cho phù hợp  

b   ối với chỉ tiêu vốn hoặc giá trị tài sản cố định  g i tắt là TS    

thường là c  không đ y đủ trong hệ thống số liệu thống kê vì việc thu thập số 

liệu này chưa c  điều kiện th c hiện thường xuyên trong tất cả các đơn vị, loại 

hình sản xuất, các ngành c ng như các lĩnh v c   ho nên tùy thuộc vào nhu c u 

thông tin và điều kiện th c tế của từng ngành, từng lĩnh v c c ng như toàn nền 

kinh tế khác nhau, mà còn phải vận d ng một cách linh hoạt các phương pháp 

t nh toán khác nhau trong những điều kiện c  th   

Tài sản cố định là chỉ tiêu cộng d n nên chỉ c  th  xác định được vào từng 

thời đi m sau đ  mới t nh bình quân theo thời gian  

Ở các doanh nghiệp của nước ta thường c  trình độ hạch toán tốt hơn nên 

c  điều kiện theo dõi số liệu thuận lợi đ  xác định TS   của ngành c  đến cuối 
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năm b ng cách cộng tr c tiếp TS   từ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

thuộc phạm vi ngành nghiên cứu  

 òn ở các ngành kinh tế khác c ng như toàn nền kinh tế nước ta bao g m 

cả khối các doanh nghiệp và các đơn vị, tổ chức không phải là doanh nghiệp 

chưa c  điều kiện theo dõi cập nhật và tổng hợp tr c tiếp giá trị tài sản cố định 

c  đến cuối năm như khối các doanh nghiệp thì c  th  t nh toán theo phương 

pháp gián tiếp  

Quá trình xác định TS   c  đến cuối năm    /12 hàng năm) và tính bình 

quân năm theo phương pháp gián tiếp được tiến hành qua các bước sau đây  

+ Bước 1: Xác định giá trị TSCĐ có đến 31/12 một năm về trước năm 

nghiên cứu  Năm c n t nh các chỉ tiêu ngân sách   

Nguyên tắc xác định theo phương pháp này là d a trên giá trị TS   mới 

tăng thêm hoặc t ch l y TS   hay vốn đ u tư xây d ng hàng năm với giả thiết 

r ng t ch l y TS   hay t ch l y hay vốn đ u tư xây d ng hàng năm tương ứng 

với giá trị TS   tăng lên trong năm   ông thức t nh toán như sau  

        (3.a) 

Trong đ   

        Giá trị TS   c  đến cuối năm thứ n  năm c n xác định  

        Giá trị TS   tăng lên của các năm thứ i 

        T  lệ khấu hao  hoặc giảm trừ  TS   bình quân năm 

        Số năm đã khấu hao  giảm trừ  TS   t nh đến cuối năm n 

i =  ,  ,  , … , n  Thứ t  số năm t nh đến năm n  đối với năm nghiên cứu thì vốn 

đ u tư của năm đ  đến cuối năm s  khấu hao một n a tương ứng với 0,  năm   

   tránh nh m lẫn, khi xác định vốn đ u tư còn lại của từng năm, trước 

hết ta xác định t  lệ khấu hao còn lại của năm cuối cùng   năm c  i = n , sau đ  

mỗi năm tiếp theo về trước l n lượt trừ đi t  lệ khấu hao là . 

+Bước 2: Xác định giá trị TSCĐ của các năm nghiên cứu.  

Khi đã c  TS   c  đến cuối năm nào đ   năm trước năm nghiên cứu , ta 

c  th  xác định số c  đến cuối năm tiếp theo như sau  

  

   (3.b) 

  

Trong đ   

      TS   c  đến cuối các năm tiếp theo 

      TS   cuối năm n đã xác định 

      Giá trị TS   các năm nghiên cứu tiếp theo 

        + Bước 3: T nh giá trị TSCĐ bình quân năm 
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         Sau khi đã c  giá trị TS   c  đến cuối năm, c n t nh giá trị tài sản cố định 

bình quân năm làm cơ sở đ  t nh các chi tiêu năng suất tài sản, trang bị vốn cho 

một lao động, tốc độ tăng TFP  Giá trị TS   bình quân  tính như sau  

                                        (3.c) 

         Trong đ    và   Giá trị TS   c  đ u năm  cuối năm trước  và cuối năm  

            ng do đặc đi m của giá trị tài sản cố định là chỉ tiêu thống kê cộng d n 

nên c n lưu   thêm là số liệu c  được hàng năm là do kết quả đ u tư xây d ng 

và t ch l y tài sản của nhiều năm, trong đ  vốn đ u tư hoặc tài sản cố định đ u 

tư của mỗi năm s  t nh theo một loại giá  V  d , vốn hoặc giá trị TS   c  đến 

cuối năm  019 là số cộng d n của các năm  019, năm  018, năm  017, năm 

2010,… thì trong đ  số tài sản c  từ năm  019 t nh theo giá năm  019, số c  từ 

năm  018 thì t nh theo giá năm  018, số c  tài sản từ năm  017 thì tính theo giá 

năm  017, số tài sản c  từ năm 2010 tính theo giá năm 2010,…  iều này cho 

thấy trước hết giá trị TS   còn lại đến cuối năm nào phải đổi về giá năm đ  

 tạm g i là giá th c tế của các năm  r i sau đ  mới tiếp t c nghiên cứ đ  chuy n 

đổi giá trị TS   theo giá th c tế của các năm về một mặt b ng giá chung của 

một năm nào đ  là giá cố định  Việc chuy n đổi giá là một việc làm hết sức 

phức tạp, đòi h i người x  l  phải am hi u sâu sắc về phương pháp thống kê và 

c  kinh nghiệm trong th c hành, vận d ng linh hoạt l  thuyết đ  xác định và 

đánh giá lại TS   cho hợp l   

 c  Xác định “Thu nhập của người lao động” đ  t nh các hệ số đ ng g p 

của lao động    và của vốn hoặc tài sản cố định   khi t nh tốc độ tăng TFP 

theo phương pháp hạch toán   ây c ng là vấn đề không kém ph n phức tạp vì 

do đặc đi m hạch toán của nước ta hiện nay thu nhập của người lao động được 

nhận tr c tiếp dưới dạng tiền lương, tiền công và được tổng hợp qua số liệu 

thống kê thường là chưa bao hàm hết nội dung thu nhập của n , tức là còn thiếu 

nhiều khoản chưa được đưa vào thu nhập của người lao động như  bảo hi m y 

tế, bảo hi m xã hội, tiền ăn trưa, tiền mua sắm qu n áo bảo hộ lao động,v v…   

c  được hệ số  và  cho phép t nh toán tốc độ tăng năng suất của các nhân tố 

tổng hợp của các ngành, các khu v c phản ánh đúng nội dung của n , chúng ta 

c n phải nghiên cứu đ  t nh toán, bổ sung, chỉnh l  số liệu về thu nhập của 

người lao động cho phù hợp, phản ánh đúng và đủ nội dung của chỉ tiêu này  

           Th c tế hiện nay thu nhập của người lao động và giá trị tăng thêm  theo 

giá th c tế  được xác định như sau  

          - Ở phạm vi toàn quốc thu nhập của người lao động và giá trị tăng thêm 

theo gia th c tế t nh từ bảng IO  bảng cân đối liên ngành  và số liệu thống kê 

hàng năm liên quan của Tổng c c Thống kê  
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           - Ở phạm vi các tỉnh, thành phố c  th  b c tách và t nh toán từ báo cáo 

chi tiết về chỉ tiêu giá trị tăng thêm theo các yếu tố  Những năm g n đây Tổng 

c c Thống kê đã hướng dẫn các   c Thống kê tỉnh, thành phố t nh toán và báo 

cáo  năm   l n  cho Tổng c c Thống kê  

           Từ bảng số liệu vừa lập được, ta s  tính toán, phân t ch và đánh giá, tác 

động của các nhân tố vốn, lao động và TFP đối với tăng trưởng GR P của các 

đô thị  Tác động thuận chiều làm tăng  kết quả đạt giá trị dương  chỉ tiêu GR P 

với mức độ và xu thế khác nhau như thế nào. 

 

2.2.2.2.  Đánh giá  á  nhân tố đ   trưng đô thị tá  động tới t ng trư ng 

 inh tế đô thị   

 Từ phân t ch nội hàm, bản chất của các nhân tố đặc trưng đô thị, c  th  rút 

ra kết luận các nhân tố đặc trưng đô thị vừa c  tác động tr c tiếp, vừa c  tác 

động gián tiếp đến tăng trưởng kinh tế đô thị  Như vậy, các nhân tố đặc trưng đô 

thị c  tác động tổng hợp tới tăng trưởng kinh tế đô thị  

 Tác động tr c tiếp là tác động của các nhân tố tr c tiếp tạo ra s  gia tăng 

quy mô GR P  Tác động gián tiếp là các nhân tố thông qua các nhân tố khác đ  

tạo ra tăng trưởng hoặc tác động đến tăng trưởng kinh tế   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tác giả 

C c nhân tố     

  nguồn  ực  

- Vốn đ u tư  

- Lao động  

- TFP 
 

C c nhân tố               

 ặc trưng  ô thị 

- Vị tr  quy mô;  

- Quy hoạch,  

- Kiến trúc, cảnh quan  

- Kết cấu hạ t ng  

 
Các nhân  

tố kh c 
 

Tăng trưởng kinh t   ô thị 

 GR P của đô thị  

Biểu  ồ 1: T c  ộng trực ti p của c c nhân tố  

 ặc trưng  ô thị tới tăng trưởng kinh t   ô thị 
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         Tác động  

          trực tiếp  

          tới GRDP 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

                                          Nguồn: Tác giả 
 

C c nhân tố  ặc trưng  ô thị              

Vị tr , 

quy mô 

đô thị 

Quy 

hoạch 

đô thị 

Kiến trúc 

cảnh quan 

đô thị 

C c nhân tố nguồn  ực 

Vốn đ u tư Lao động TFP 

Kết cấu 

hạ t ng 

đô thị 

Tăng trưởng kinh t   ô thị 

 GR P của đô thị  

C c nhân tố  ặc trưng  ô thị              

Vị tr , 

quy mô 

đô thị 

Quy 

hoạch 

đô thị 

Kiến trúc 

cảnh quan 

đô thị 

C c nhân tố nguồn  ực 

Vốn 

đ u tư 

Lao 

động 

TFP 

Kết cấu 

hạ t ng 

đô thị 

Tăng trưởng kinh t   ô thị 

 GR P của đô thị  

Biểu  ồ 2: T c  ộng gi n ti p của c c nhân tố  

 ặc trưng  ô thị tới tăng trưởng kinh t   ô thị 

 

Biểu  ồ 3: T c  ộng tổng h p của c c nhân tố  ặc trưng  ô thị                               

tới tăng trưởng kinh t   ô thị 
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 C c tiêu chí   nh gi  c c nhân tố  ặc trưng  ô thị 

   rất nhiều tiêu ch  đánh giá các nhân tố đặc trưng đô thị, trong khuôn 

khổ của luận án, tác giả l a ch n một số chỉ tiêu phản ánh tác động tới tăng 

trưởng kinh tế như sau  

1. Vị tr  đô thị  

M c tiêu   ánh giá mức độ thuận lợi của vị tr  tới tăng trưởng kinh tế đô thị 

 ác chỉ tiêu đánh giá  

- Vai trò, vị tr  kinh tế ch nh trị của đô thị trong cả nước và hệ thống đô thị 

- Khoảng cách trung bình từ đô thị đến các trung tâm đô thị lớn, tới các 

vùng c  sức hút kinh tế lớn   

- Số lượng các đô thị vệ tinh xung quanh n  

-  hất lượng hệ thống giao thông kết nối liên vùng từ đô thị đ  tới các 

vùng xung quanh hiện đại, đ ng bộ hay không  

Yêu c u   ánh giá được nhân tố   Rất kh  khăn, kh  khăn, thuận lợi, rất 

thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế  

   Quy mô đô thị  

M c tiêu   ánh giá  s  phù hợp của Quy mô đô thị cho tăng trưởng kinh tế 

 ác chỉ tiêu đánh giá   ánh giá quy mô diện t ch, quy mô dân số, mật độ 

kinh tế của đô thị c  phù hợp hay không  

- Mật độ dân số, độ đậm đặc của dân số  T  lệ giữa đất đô thị và dân số, 

mật độ dân số hiện tại, mật độ dân số trong tương lai  

- Mật độ kinh tế của đô thị  t nh toán theo các công thức đã nêu ở m c 

         Nội hàm một số nhân tố chủ yếu  nhân tố quy mô đô thị) đ  đánh giá  

   Quy hoạch đô thị  

M c tiêu   ánh giá hiệu quả kinh tế của quy hoạch đô thị trong việc s  d ng 

đất và s  d ng không gian đô thị 

 ác chỉ tiêu đánh giá  

- Hệ số s  d ng đất và t ng cao  s  d ng đất đai c  lãng ph  hay không   

- Mật độ xây d ng gộp toàn thành phố 

- Quy hoạch phân khu các khu chức năng c  hợp l  hay không (T  lệ đất 

cây xanh, mặt nước, t  lệ đất giao thông, các công trình hạ t ng xã hội như 

trường h c, nhà tr , bệnh viện…  

- S  đ ng bộ với các quy hoạch khác  quy hoạch giao thông, cấp điện, cấp 

nước…   

   Kiến trúc, cảnh quan đô thị  

M c tiêu   ánh giá trình độ phát tri n, thuận lợi kh  khăn, t nh kinh tế của 

kiến trúc cảnh quan đô thị 

 ác chỉ tiêu đánh giá  

- Số lượng công trình đi m nhấn trong thành phố  

- S  đ ng bộ và t nh th m m  nghệ thuật về kiến trúc, cảnh quan của các 

tuyến phố ch nh  Số lượng các công trình di t ch lịch s  văn h a được xếp hạng 

và mức độ bảo t n  
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Bảng 5: C c chỉ tiêu   nh gi  c c nhân tố  ặc trưng  ô thị                            

t c  ộng tới tăng trưởng kinh t   ô thị 

TT 
Nhân 

tố 
Tiêu chí Chỉ tiêu 

1 
Vị tr  

đô thị 

Mức độ thuận lợi của 

vị tr  cho tăng trưởng 

kinh tế 

- Vai trò, vị tr  kinh tế ch nh trị của đô thị 

trong cả nước và hệ thống đô thị 

- Khoảng cách từ đô thị đến các trung tâm 

đô thị lớn, tới các vùng c  sức hút kinh tế 

lớn   

- Số lượng các đô thị vệ tinh xung quanh nó 

-  hất lượng hệ thống giao thông kết nối 

liên vùng từ đô thị đ  tới các vùng xung 

quanh hiện đại, đ ng bộ hay không  

2 

Quy 

mô đô 

thị 

Sự phù hợp của Quy 

mô đô thị cho tăng 

trưởng kinh tế 

-  iện t ch đô thị, tổng dân số 

- Mật độ dân số, độ đậm đặc của dân số  T  

lệ giữa đất đô thị và dân số, mật độ dân số 

hiện tại, mật độ dân số trong tương lai  

- Mật độ kinh tế của đô thị 

3 

Quy 

hoạch 

đô thị 

T nh kinh tế của Quy 

hoạch đô thị 

- Hệ số s  d ng đất  s  d ng đất đai c  lãng 

phí hay không); 

- Mật độ xây d ng gộp toàn thành phố 

- Quy hoạch phân khu các khu chức năng c  

hợp l  hay không (T  lệ đất cây xanh, mặt 

nước, t  lệ đất giao thông, các công trình hạ 

t ng xã hội như trường h c, nhà tr , bệnh 

viện…  

- S  đ ng bộ với các quy hoạch khác  quy 

hoạch giao thông, cấp điện, cấp nước…  

4 

Kiến 

trúc, 

cảnh 

quan 

đô thị 

Trình độ phát triển  

thuận lợi khó khăn  

và t nh kinh tế của 

kiến trúc cảnh quan 

đô thị 

- Số lượng công trình đi m nhấn trong 

thành phố  

- S  đ ng bộ và t nh th m m  nghệ thuật về 

kiến trúc, cảnh quan của các tuyến phố 

chính; 

- Số lượng các công trình di t ch lịch s  văn 

h a được xếp hạng và mức độ bảo t n  

5 

Hệ 

thống 

kết cấu 

hạ t ng 

đô thị 

Trình độ phát triển  

thuận lợi khó khăn  

xu hướng tác động tới 

tăng trưởng 

- S  đ ng bộ  với quy hoạch và các hệ 

thống khác  

- S  hiện đại  hệ thống giao thông đơn cấp 

hay đa cấp, nhiều t ng  mức độ ứng d ng 

công nghệ thông minh  

- T nh kinh tế  Mật độ đường giao thông, 

mức độ rò rỉ nước…  

- S  tiện lợi khi s  d ng  
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   Hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị 

M c tiêu   ánh giá trình độ phát tri n, thuận lợi kh  khăn và đánh giá tác 

động tới tăng trưởng của hệ thống hạ t ng k  thuật đô thị 

 ác chỉ tiêu đánh giá  

- S  đ ng bộ  với quy hoạch và các hệ thống khác  

- S  hiện đại  hệ thống giao thông đơn cấp hay đa cấp, nhiều t ng  mức độ 

ứng d ng công nghệ thông minh  

- S  thuận tiện, phù hợp, tiện lợi trong trong quá trình s  d ng, sinh sống 

và sản xuất, kinh doanh 

- T nh kinh tế  Mật độ đường giao thông, mức độ rò rỉ nước…  

2.3. Kinh nghiệm v  c c nhân tố t c  ộng tới tăng trưởng kinh t   ô 

thị của một số nước trên th  giới  

2.3.1.  ột số đô thị  hu vự  Đông N m Á 

2.3.1.1.  Nhân tố Quy hoạch đô thị 

a  Quy hoạch Thủ đô Singapore 

   u những năm    0, sau khi tách kh i Liên bang Malaysia, Singapore là 

đô thị c  diện mạo và điều kiện kinh tế - xã hội g n tương đ ng với thành phố 

H   h  Minh  Khoảng  0% dân số đô thị sinh sống trong những khu nhà phố 

chia lô kiêm c a hiệu ở những khu phố c  của thành phố, một ph n tư dân số đô 

thị sống trong những khu vùng ven đô, nhà c a l p x p  Thách thức lớn nhất mà 

đô thị Singapore phải đối đ u là quy hoạch đô thị lộn xộn, nhà ở đô thị thiếu 

tr m tr ng, các khu ở thiếu thốn các tiện  ch chung và công trình công cộng  

 ùng với tình trạng thất nghiệp, nhiều địa đi m trở thành nơi xuất phát của tội 

phạm và các tệ nạn xã hội  

   giải quyết vấn đề này, năm    0, hai cơ quan nhà nước được lập ra là 

Ủy ban Nhà ở và Phát tri n H    Housing &  evelopment  oard  và Hội đ ng 

Phát tri n Kinh tế  E     E   ph  trách chương trình công nghiệp h a,  giải 

quyết công ăn việc làm, tập trung phát tri n công nghiệp đ  đ y mạnh tăng 

trưởng kinh tế b ng m i giá  H   chịu trách nhiệm th c hiện chương trình quy 

hoạch, xây d ng và phát tri n không gian thành phố, đáp ứng nhu c u nhà ở cho 

người dân   

Năm     , được s  hỗ trợ về kinh ph  của Liên hợp quốc, H   tiến hành 

lập quy hoạch tổng th  không gian đô thị t  lệ     000  Singapore là đi n hình 

của một thành phố đảo bị hạn chế về tài nguyên và diện t ch đất đai bị giới hạn 

nhưng lại thành công về quy hoạch không gian, th  hiện ở các chỉ tiêu như sau  

Về hệ số s  d ng đất và mật độ dân số   ô thị của Singapore c  diện t ch 

đất  00 km
2
, nhưng không phải tất cả đều s  d ng được vì khu v c chứa nước 



73 
 

đã chiếm  0%, hơn nữa c n phải dùng một ph n không nh  qu  đất làm căn cứ 

quân s    o đ , đ  tiết kiệm đất đai, Singapore phải quy hoạch đô thị theo 

hướng gia tăng mật độ dân số tối đa trên cùng một diện t ch đất, tăng mật độ cư 

trú lên tới     người ha thông qua hình thức phát tri n các tòa nhà ch c trời, 

phát tri n đô thị theo chiều cao chứ không phát tri n theo chiều rộng   ến nay, 

toàn thành phố Singapore c  khoảng  0 tòa nhà ch c trời  Tăng tối đa mật độ 

dân số và mật độ cư trú, tuy nhiên, mật độ xây d ng theo chiều ngang đất đai lại 

bị khống chế đ  tạo ra nhiều không gian trống và khoảng cách giữa các tòa nhà 

đ  dành cho thiết kế đô thị   o vậy, trong đô thị c ng phân ra thành các khu c  

chiều cao khác nhau như khu nhà cao t ng  trên  0 t ng , cao trung bình    - 10 

t ng  và thấp t ng    -   t ng   

 ăn cứ trên khả năng đáp ứng của mạng lưới hạ t ng k  thuật, hạ t ng xã 

hội từng khu v c trong đô thị, quy hoạch không gian thành phố Singapore quy 

định loại hình nhà ở trong đô thị chủ yếu là căn hộ chung cư cao t ng, nhà ở là 

căn hộ chung cư chiếm tới   ,  %, chỉ c   , % nhà ở là nhà ở đơn lập và biệt 

th   Không gian đô thị được quy hoạch chi tiết và tỉ mỉ, c n thận, xanh - sạch - 

đẹp, c  nhiều diện t ch đất trống với mật độ cây xanh dày đặc, nhiều không gian 

mở công cộng  public open space    ác khu dân cư đều được quy hoạch đ y đủ, 

đ ng bộ và đa dạng các công trình thiết yếu như bến xe bus, trường h c, công 

trình công cộng, bãi đậu xe, tổ hợp th  d c th  thao, công viên, sân chơi, không 

gian mở, mảng xanh cảnh quan    tạo nên một môi trường sống toàn diện   

Phát tri n theo hướng hiện đại nhưng Singapore c ng không quên bảo t n 

di sản lịch s , kiến trúc, văn h a đa văn h a và đa sắc tộc  Năm     , Singapore 

bắt đ u quy hoạch các khu v c lịch s  đại diện cho các sắc tộc như Phố Tàu 

 Người Hoa , Little India  Người Ấn  ộ , Kampong Glam  Người Mã Lai  và 

người bản địa  Quy hoạch quan tâm đặc biệt tới việc bảo t n các yếu tố cảnh 

quan t  nhiên như đ i núi và sông ngòi tạo nên bản sắc đặc trưng của mỗi khu 

v c đô thị, đ ng thời bảo đảm trật t , t ng bậc ngăn nắp trong đô thị theo quy 

hoạch  Quy mô đô thị được mở rộng b ng cách lấn bi n tốn khá nhiều thời gian 

và công sức, đưa các nhà máy ra các đảo ph a xa  

Quy hoạch không gian đ ng bộ với quy hoạch giao thông, quy hoạch s  

d ng đất, bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, gắn với các công trình kiến trúc đẹp  

Sau khi lập xong quy hoạch, Singapore đã tiến hành xây d ng thành phố 

liên t c trong suốt    năm, từ năm      đến     , bao g m mạng lưới giao 

thông, hạ t ng k  thuật, cây xanh thảm c  và các công trình tr ng đi m cho đến 

khi hoàn thành thành phố tuân theo đúng bản quy hoạch  
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Theo Edward Glaeser - Giáo sư kinh tế đô thị của đại h c Harvard, ông 

cho r ng  “   th  n i, quy hoạch đô thị Singapore đã đạt tới mô hình quy hoạch 

l  tưởng trong việc s  d ng đất của thế k    ”   

2.3.1.2.  Nhân tố kiến trúc, cảnh quan đô thị 

a. Thủ đô Singapore  

Thủ đô Singapore không chỉ là một thành phố c  quy hoạch tốt, mà còn là 

thành phố c  những công trình kiến trúc tr ng đi m, hiện đại, độc đáo, ấn tượng 

làm đi m nhấn cho đô thị  Kiến trúc cùng với với cảnh quan đô thị được thiết kế 

đẹp tạo ra một đô thị hấp dẫn sinh động mang t nh th m m  cao   h nh các công 

trình này đã tạo ra các địa đi m du lịch nhân tạo độc đáo và đ y bản sắc, hoàn 

toàn mới của Singapore, thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới, đưa 

Singapore trở thành một cường quốc du lịch trong đ  doanh thu du lịch chiếm t  

lệ lớn trong tăng trưởng kinh tế   

Như vậy, từ các làng chài và bãi b i ven bi n, với diện t ch chỉ tương 

đương đảo Phú Quốc của Việt Nam, nhưng từ thành công của quy hoạch không 

gian và các công trình kiến trúc tr ng đi m, hiện đại, độc đáo làm đi m nhấn 

cho đô thị, đã đưa thành phố Singapore trở thành một đô thị đẳng cấp quốc tế, 

một đô thị sạch và xanh, c  t nh th m m  cao, trở thành trung tâm tài chính 

thương mại hiện đại của thế giới   h nh các công trình kiến trúc đẹp này đã tạo 

ra các địa đi m du lịch nhân tạo độc đáo và đ y bản sắc, hoàn toàn mới của 

Singapore, thu hút khách du lịch khắp nơi trên thế giới, đưa Singapore trở thành 

một cường quốc du lịch trong đ  doanh thu du lịch chiếm t  lệ lớn trong tăng 

trưởng kinh tế  Năm 2019, Singapore thu hút 19,1 triệu lượt khách du lịch quốc 

tế  chưa t nh khách du lịch nội địa , tổng doanh thu từ du khách quốc tế của 

Singapore trong năm  0   đạt khoảng  0 t  US   Ngu n  theo báo Nikkei 

Asian Review). Như vậy, tổng doanh thu từ du khách quốc tế của Singapore 

tương đương   % doanh thu du lịch toàn lãnh thổ Việt Nam  

Theo Phương Hu nh, báo tri thức tr , từ năm    0  khi chưa quy hoạch 

thành phố Singapore  đến năm    0  một năm sau khi hoàn thành xây d ng 

thành phố theo quy hoạch , người dân đô thị của Singapore không những c  chất 

lượng cuộc sống tốt hơn, mà thu nhập bình quân đ u người của Singapore tăng 

khoảng    l n, từ     US  lên khoảng     00 US  và tiếp t c tăng lên    000 

US  năm vào năm  0  , gấp     l n so với trước khi quy hoạch xây d ng 

thành phố, cao nhất thế giới, vượt cả các nước phát tri n khác ở Tây Âu và  ắc 

M   Singapore từ một quốc gia chậm phát tri n đã nhanh ch ng trở thành một 

quốc gia đứng hàng đ u về doanh thu du lịch  Nhờ quy hoạch không gian đ ng 

bộ với kiến trúc, hạ t ng k  thuật… n m ở khu v c  ông nam Á nhưng 

Singapore đã vượt lên đứng vào danh sách các nước c  nền kinh tế phát tri n 

trên thế giới   
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b. Thủ đô  ăng  ốc 

 ăng  ốc - Thủ đô của Thái Lan c ng là một thành phố đ u tư nhiều cho 

công trình kiến trúc đ  tạo đi m nhấn nổi bật và th m m  đô thị  Các công trình 

này luôn thu hút khách du lịch bởi nét đẹp kiến trúc độc đáo,  mang đậm phong 

cách và kết tinh các nét đẹp tinh hoa văn h a, t n ngư ng của đất nước, trở thành 

niềm t  hào của người dân thành phố  ăng  ốc - Thái Lan. 

2.3.1.3. Nhân tố hệ thống giao thông đô thị 

  ng tại quốc đảo Singapore, cân nhắc l a ch n một hệ thống giao thông 

như thế nào cho tương lai c ng được nghiên cứu k  lư ng  Nhiều câu h i đã 

được đưa ra  s  d ng xe cá nhân hay phương tiện giao thông công cộng  xây 

d ng hệ thống tàu điện ng m, đường sắt hay hệ thống xe bu t cho thành phố  

Singapore c  diện t ch đất khoảng 700 km
2
, nhưng khu v c chứa nước đã 

chiếm  0%, hơn nữa một ph n không nh  qu  đất phải làm căn cứ quân s    o 

đ , không th  c  đủ qu  đất đ  xây d ng và mở rộng đường xá theo từng năm đ  

s  d ng xe bu t, phương án s  d ng xe bu t công cộng bị loại b , trong khi vẫn 

c n một hệ thống giao thông chất lượng đ  phát tri n kinh tế  S  d ng xe cá 

nhân lại gây ô nhiễm môi trường và nền kinh tế bị ph  thuộc khá lớn vào giá và 

ngu n cung cấp xăng d u trong dài hạn, mà Singapore lại kh  chủ động được 

đối với các ngu n nguyên liệu này, c ng như tiêu tốn khá nhiều chi ph  cho việc 

sản xuất, nhập kh u ô tô, xăng d u, hoặc phải dành đất đai đ  xây d ng các nhà 

máy sản xuất xe cá nhân, tốn chi ph  cho s a chữa, tiêu hủy các xe cá nhân đã c  

h ng  Vì vậy phương án s  d ng xe cá nhân c ng bị loại b    ối với hệ thống 

tàu điện ng m, chi ph  đ u tư ban đ u khá đắt đ  và các mạch nước ng m c  th  

gây kh  khăn cho việc xây d ng hệ thống giao thông ng m.  

            o đ , phương án ch n là xây d ng hệ thống giao thông đa cấp, tận d ng 

không gian dưới mặt đất đ  xây d ng hệ thống tàu điện ng m  MRT  kết nối 

trung tâm thành phố tới các đô thị vệ tinh và đảo Jurong, đ ng thời xây d ng các 

tuyến đường cao tốc trên cao. Mặc dù chi ph  ban đ u cho hệ thống tàu điện 

ng m hết khoảng   t   ollar, nhưng đến nay, nhiều quốc gia phải đối mặt với 

bài toán ùn tắc giao thông, ngập l t, ô nhiễm môi trường… nhưng Singapore thì 

không.  o c  t m nhìn xa, s  t nh toán k  và l a ch n đúng hướng, quy hoạch 

được đ u tư bài bản, đ ng bộ, mạng lưới giao thông của quốc đảo Singapore 

hiện nay là một trong những mạng lưới giao thông hiện đại và chất lượng thuộc 

hàng bậc nhất thế giới, g p ph n làm giảm thời gian ùn tắc, nâng cao năng suất 

lao động, giảm thi u tối đa các ngu n nguyên liệu bị ph  thuộc, bảo vệ môi 

trường và đ ng  góp một ph n đáng k  thúc đ y tăng trưởng nền kinh tế   
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2.3.2.  ột số đô thị  ủ   á  nướ  đ ng phát triển 

2.3.2.1.  Nhân tố Quy hoạch đô thị 

 ác nước đang phát tri n là quốc gia c  mức sống còn khiêm tốn, c  nền 

tảng công nghiệp và c  chỉ số phát tri n con người  H I  không cao  Tuy nhiên, 

quy hoạch đô thị ở các nước này c ng được quan tâm từ rất sớm  Mô hình quy 

hoạch đô thị của các thành phố này thường là các thành phố vườn kết hợp với 

cây xanh, mặt nước, chiều cao công trình và mật độ xây d ng ở mức trung bình   

a) Thành phố Brasilia  Thủ đô của Brazil 

Thành phố  rasilia c  diện t ch g n   000 km  là một trong những thành 

phố được xây d ng mới hoàn toàn vào thế k   0   an đ u,  rasilia là một cao 

nguyên nghèo nàn, kinh tế chậm phát tri n   h nh quyền đã thuê riêng kiến trúc 

sư Oscar Neiemeyer – một kiến trúc sư  rasil thiết kế quy hoạch thành phố cho 

  triệu dân sinh sống. Phương án quy hoạch không gian một cách khoa h c và 

mang t nh nghệ thuật độc đáo đã tạo ra tiếng vang lớn, đưa thành phố  rasilia 

trở thành một Thủ đô đẹp, một thành phố duy nhất được UNES O công nhận và 

tôn vinh là di sản vật th  thế giới trong thế k   0  năm       do thành công của 

quy hoạch, kiến trúc không gian mang lại     hoàn thành xây d ng theo quy 

hoạch,  rasilia được xây d ng trong khoảng    tháng    ,  năm  với chi ph  

khổng l  và đi vào s  d ng từ tháng      0   

Tuy nhiên, do quy hoạch thành phố được lập ban đ u cho   triệu dân, nên 

đến nay, khi dân số  rasilia vượt ngư ng   triệu dân theo phương án quy hoạch 

ban đ u thì thành phố  rasila bắt đ u bộc lộ một số nhược đi m do quá trình đô 

thị h a trong thế k    , đòi h i ch nh quyền thành phố lại phải c  giải pháp quy 

hoạch mở rộng không gian thành phố cho ph n dân số tăng thêm trong thời gian 

tới  Như vậy, c  th  thấy, quy hoạch c  t m nhìn xa và d  báo dân số trong 

tương lại càng ch nh xác thì đ  c ng là một yếu tố đ  tạo ra bản quy hoạch thành 

phố thành công  

b . Thành phố Chandigarh – Ấn độ  

Thành phố  handigarh không phải là Thủ đô của Ấn  ộ, song đây là 

thành phố được quốc tế biết đến với quy hoạch và thiết kế đô thị khá thành công  

Trong tất cả các thành phố được coi là c  quy hoạch không gian tốt,  handigarh 

nổi tiếng vì quy hoạch kiến trúc c ng như cảnh quan môi trường, là một trong 

những thành phố c  s  gắn kết hoàn hảo giữa quy hoạch, kiến trúc với s  phát 

tri n văn hoá và hiện đại h a, là nơi phát tri n kinh tế tốt với một mạng lưới các 

khu dân cư c  nhiều cây xanh, h  nước nhân tạo, vườn h ng và những công 

trình kiến trúc nghệ thuật ấn tượng mang phong cách kết hợp giữa truyền thống 

và hiện đại.  

 h nh quyền thành phố  handigarh - Ấn độ đã thuê kiến trúc sư Le 

 orbusier, kiến trúc sư người Pháp thiết kế quy hoạch không gian và những 
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công trình ch nh của thành phố   handigarh được quy hoạch kết hợp giữa hiện 

đại với bảo t n thiên nhiên, cây cối và hệ th c vật   ên cạnh các khu phố s m 

uất, cơ sở hạ t ng ngân hàng rất phát tri n thì Chandigarh còn có các con đường 

dành cho người đi bộ và xe đạp dưới những rặng cây xanh  Thành phố được quy 

hoạch t  m  với nhiều khu vườn tr ng các loại hoa và quả trong thành phố, c  

hơn  00 loại cây khác nhau được tr ng trên các đường phố của  handigarh  

Ngoài ra, Chandigarh rất coi tr ng việc bảo vệ môi trường, đây là thành phố Ấn 

 ộ đ u tiên giới thiệu năng lượng mặt trời và trở thành thành phố đ u tiên của 

Ấn  ộ không có kh i thuốc từ năm  00 , từ 0   0  00  cấm hoàn toàn túi nilon 

- polythene   handigarh đã được bình ch n là thành phố sạch nhất ở Ấn  ộ và 

rất nỗ l c đ ng g p cho việc bảo vệ môi trường   handigarh đã trở thành bi u 

tượng hình mẫu của đô thị hoá thế giới trong thế k  XX           

2.3.2.2.  Nhân tố kiến trúc  cảnh quan đô thị 

Không chỉ quy hoạch đô thị mang t nh nghệ thuật độc đáo, nhân tố thiết 

kế kiến trúc c ng rất được quan tâm cho thiết kế các đô thị tại thành phố 

Brasilla. Ch nh quyền đã quyết định dành một khoản vốn đ u tư ban đ u đáng 

k  đ  tạo ra các công trình kiến trúc đẹp, các công trình công cộng với những 

thiết kế độc - lạ, hoành tránh và m  lệ được xếp vào hàng kiến trúc đẹp nhất thế 

giới của thế k   0 đã tạo nên những đi m tham quan du lịch hấp dẫn không chỉ 

của riêng thành phố Brasilia mà cả của châu M  La Tinh,  thúc đ y tăng trưởng 

kinh tế, đ ng thời đem đến ngu n doanh thu lớn và lâu dài cho thành phố 

Brasilia cho đến tận ngày nay   

2.3.3.  ột số đô thị  ủ   á  nướ  phát triển 

2.3.3.1.  Nhân tố Quy hoạch đô thị 

  ối với các đô thị ở các quốc gia c  nền kinh tế phát tri n, lập quy hoạch 

và th c hiện nguyên tắc xây d ng đ ng nhất theo quy hoạch th  hiện vai trò rất 

cao của luật pháp trong ki m soát phát tri n  Quy hoạch các đô thị của các quốc 

gia phát tri n này không những phải đảm bảo yêu c u về k  thuật, s  đ ng bộ, 

đáp ứng nhu c u của xã hội, đem lại cơ hội sống và việc làm công b ng cho 

người, mà còn phải lượng h a được những chi ph  cho môi trưởng, và điều quan 

tr ng nhất là quy hoạch không gian đẹp một cách phù phiếm mà phải nâng cao 

và gắn với hiệu quả kinh tế    

 Thành phố New York  M   những năm  0 của thế kỉ    là nỗi thất v ng 

lớn nhất của nước M  vì bản quy hoạch c  kém, đường phố chật hẹp và không 

đ ng đều nhau về cơ sở hạ t ng, cơ cấu quy hoạch lộn xộn, thiếu đất sinh sống, 

thiếu nhà ở bên cạnh tình trạng phát tri n mất ki m soát   ác con phố chật hẹp 

gây ô nhiễm môi trường khiến bệnh dịch thường xuất hiện trong thành phố, kinh 
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tế chậm phát tri n  Hội đ ng thành phố New York đã kiến nghị lên thống đốc 

bang đề nghị quy hoạch cải tạo lại khu Manhattan, NewYork.  

  ản quy hoạch mới của thành phố New York được th c hiện theo hướng 

s  d ng cơ cấu quy hoạch không gian ô bàn cờ với t nh toán nh m đưa New 

York từ một thành phố chỉ 100 nghìn dân trong hiện tại lên một thành phố một 

triệu dân, gấp mười l n. Người M  cho r ng quy hoạch thành phố ô bàn cờ s  

tạo ra một thành phố c  cơ cấu mạch lạc, rõ ràng nhất, bảo đảm việc đi lại thật 

s  thuận tiện, nhanh chóng, đ  tốn kém, dễ dàng th c hiện các biện pháp giữ gìn 

vệ sinh nh m tránh đ  xảy ra dịch bệnh   ơ cấu quy hoạch ô bàn cờ c ng đảm 

bảo việc xây d ng thành phố  t tốn công sức, tiền của, thời gian nhất đ ng thời 

dễ quản l  trong đô thị, tạo điều kiện đ  New York phát tri n hùng mạnh về kinh 

tế, ch nh trị và phản ánh  được tư  tưởng dân chủ trong Hiến pháp Hoa K , th  

hiện rõ rệt nhất s  kết hợp tài tình giữa s  sáng suốt về quy hoạch với s  ki m 

tra, quản l  xã hội và phát tri n kinh tế  

 Từ lối suy t nh coi tr ng s  th c d ng này, bốn năm sau       , kế hoạch 

quy hoạch cải tạo thành phố NewYork được cho phép th c hiện.  ù r ng tốn 

kém, ch nh quyền đã mạnh tay phá v  toàn bộ quy hoạch c  của NewYork đ  

quy hoạch lại theo hướng cơ cấu quy hoạch ô bàn cờ   ác khu v c c  đ i núi 

hoặc sông h  n m trong vùng quy hoạch s  được san b ng đ  th c hiện đúng 

theo quy hoạch mới   i n hình là lâu đài  linton trong công viên  attery được 

xây d ng trên khu v c trước đây bị nước bao phủ  Việc mạnh tay phá v  toàn bộ 

quy hoạch c  đ  th c hiện theo bản quy hoạch mới đã được ghi vào lịch s  của 

nước M    

Trải qua chưa đ y  0 năm, nhờ vào việc th c hiện cải tạo lại quy hoạch 

không gian thành phố thành ô bàn cờ, thành phố New York đã khiến cả thế giới 

phải kinh ngạc về s  phát tri n kinh tế mạnh m  của n   Hiện nay, thành phố 

New York c  khoảng   0 tòa nhà ch c trời, đứng thứ   trên thế giới về số lượng 

 sau H ng Kông - Trung Quốc   Sau hơn  00 năm t n tại, mô hình quy hoạch 

này dường như không hề c  yếu đi m   ác công trình mới được xây d ng như 

công viên trung tâm và nhà ở “siêu khối” năm    0  đường Madison và 

Lexington  mạng lưới giao thông cho ô tô và tàu điện ng m  các tòa nhà ch c 

trời  hệ thống nước, hệ thống lưới điện… đều phù hợp với mô hình này và hạn 

chế tối đa tai nạn giao thông  Thành phố c ng khuyến kh ch gia tăng hệ số s  

d ng đất và không hạn chế chiều cao khi xây d ng các tòa nhà ch c trời  
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Trong các cuộc tri n lãm về quá khứ và tương lai của thành phố, người 

dân New York cho r ng, nếu kế hoạch quy hoạch lại hoàn toàn thành phố không 

được thông qua thì chắc chắn New York s  không trở thành một thành phố đáng 

sống như bây giờ  Mô hình quy hoạch ô bàn cờ th c s  là một s  sáng tạo mang 

t nh cách mạng trên toàn thế giới, n  đã mở ra cuộc sống bền vững trong tương 

lai của con người  New York trở thành thành phố đi đ u trong cuộc cách mạng 

quy hoạch theo hướng ô bàn cờ của nhiều ti u bang khác ở M  và nhiều thành 

phố của các quốc gia khác trên thế giới như thành phố  arcelona,  Tây  an 

Nha), Toronto (Canada),  Buenos Aire (Argentina), Lima (Peru …  

 

Với nhiều quốc gia phát tri n khác, quy hoạch được dành vốn đ u tư đáng k , c  

s  t nh toán khôn khéo đ  tránh nạn kẹt xe, c  nhiều không gian mở với màu 

xanh của thiên nhiên thân thiện với con người, trở thành đô thị đáng sống   ên 

cạnh đ , quy hoạch của các đô thị này còn đẹp như một k  quan. 

Thành phố Seoul, Hàn Quốc  Từ năm    0, đô thị h a ở Hàn Quốc đã 

diễn ra với tốc độ vô cùng nhanh ch ng   ác thành phố lớn như Xơ-un, Pu-san 

đã trở thành “khối nam châm” khổng l  thu hút ngu n vốn đ u tư và lao động từ 

các vùng miền khác nhau trên cả nước, chỉ sau   năm đ u th c hiện đô thị h a, 

các đô thị Hàn Quốc đã trở nên quá tải và bắt buộc phải mở rộng sang tỉnh lân 

cận, nhà ở thiếu h t tr m tr ng  Tại Thủ đô Seoul và thành phố Pusan, t  lệ đáp 

ứng nhà ở từ  0% giảm xuống còn  0% vào đ u những năm  0  Nhu c u về nhà 

ở gia tăng khoảng  0% năm, khoảng  0% dân số đô thị thiếu nhà ở   

Sau khi điều tra, trưng c u dân  , Hàn quốc đã quyết định l a ch n vùng 

Yeongi - Gongju  thuộc tỉnh  hungcheong  trở thành Thủ đô mới  Quy hoạch 

xây d ng Thủ đô Seoul hoàn toàn mới bên cạnh Seoul c  và kế hoạch dời đô đã 

được Hàn Quốc lập nhiều phương án khác nhau và được tổ chức tri n lãm rộng 

rãi cho người dân đ  tiếp thu chỉnh s a   ản quy hoạch mới d  kiến đến năm 

 0 0, khoảng  00 000 người s  sống tại Thủ đô mới, vào năm  0 0 dân số Thủ 

đô mới s  là  00 000 người  Ngày  0-7-2007, Thủ đô mới tại Yeongi – Gongju 

được ch nh thức khởi công xây d ng theo một lộ trình rõ ràng  Hạ t ng, công 

viên và các tòa nhà ch nh phủ được xây d ng trong giai đoạn  00  - 2011. Quá 

trình di dời các văn phòng và cư dân s  bắt đ u vào năm  0    Quản l  xây 

d ng đô thị đúng theo kế hoạch, c ng như d  trù tài ch nh đ  th c hiện xây 

d ng đô thị hoàn thành ngay, không đ  tình hình quy hoạch treo gây mất ổn định 

trong đời sống nhân dân c ng là một thành công lớn của Hàn Quốc  Nhờ th c 

hiện tốt quy hoạch, Seoul hiện nay là thành phố lớn nhất Hàn Quốc với dân số 

hơn  0 triệu người, và c ng là một trong những thành phố đông dân nhất trên 

thế giới  
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2.3.3.2.  Nhân tố kiến trúc  cảnh quan đô thị 

 ối với các nước c  nền kinh tế phát tri n như M , Anh, Pháp…, các 

công trình là bi u tượng và đi m nhấn của thành phố không chỉ là những công 

trình đẹp về kiến trúc, c  t nh th m m  cao mà còn là những công trình xuất sắc 

và đi đ u về công nghệ và khoa h c xây d ng của thế giới, trở thành các đi m 

đến du lịch nổi tiếng của thành phố được rất nhiều du khách quốc tế yêu th ch  

 ác công trình kiến trúc này c ng trở thành bi u tượng tinh th n và khẳng định 

sức mạnh và đẳng cấp của đô thị trong tăng trưởng kinh tế  

 ác công trình nổi tiếng của thành phố New York được rất nhiều du 

khách quốc tế yêu th ch khi đến M  như các tòa nhà ch c trời  hrysler cao 

319m, tòa nhà Empire State cao 381m đã là tòa nhà cao nhất thế giới trong  0 

năm và được vinh danh là một trong   k  quan thế giới hiện đại, tượng đài quốc 

gia Nữ th n t  do cao   m… và g n đây tòa Trung tâm thương mại Một thế giới 

cao    ,   m được xây d ng lại và hoàn thành năm  0   đ  thay thế Tòa tháp 

đôi Trung tâm thương mại thế giới (WTC) đã bị phá hủy năm  00    

Các thành phố được nghiên cứu ở trên là các thành phố c  quy mô lớn với 

tốc độ phát tri n cao, đã và đang trở thành những trung tâm kinh tế lớn thế giới  

 ác đô thị Việt Nam h u hết còn ở quy mô nh , đang trong giai đoạn bắt đ u 

phát tri n   o đ , việc nghiên cứu h c tập, tiếp thu những kinh nghiệm đ  thúc 

d y tăng trưởng kinh tế đô thị, nhất là về quy hoạch không gian, cơ cấu lãnh thổ, 

kiến trúc, hệ thống giao thông, giải quyết nhà ở đô thị … là c n thiết và hữu  ch, 

song c n l a ch n những kinh nghiệm đ  vận d ng vào điều kiện c  th  của các 

đô thị Việt Nam và thành phố Hà Nội cho phù hợp và hiệu quả  

2.3.4.  Bài h    inh nghiệm 

Từ quá trình phát tri n của các đô thị trên thế giới, c  th  rút ra những bài 

h c kinh nghiệm cho tăng trưởng và phát tri n kinh tế đô thị như sau  

-  ài h c về vị tr  đô thị   ài h c đ u tiên là việc l a ch n vị tr  đ  xây 

dưng và phát tri n đô thị   ác thành phố trên thế giới như Tokyo,  ăng  ốc, 

 ắc Kinh, Th m Quyến…đều n m ở vị tr  hết sức thuận lợi    n biết phát huy 

l  thuyết vị tr  trung tâm của W  hristaller và A Losch  hai nhà bác h c người 

 ức  và l  thuyết c c tăng trưởng của nhà kinh tế h c người Pháp Francois 

Perrous đề xướng đ  phát huy vai trò của vị tr  đô thị cho tăng trưởng kinh tế  

-  ài h c về quy mô đô thị   ác đô thị thường d  báo ch nh xác quy mô 

dân số đ  l a ch n thiết kế quy hoạch đô thị với một quy mô phù hợp với tổng 

dân số đ     ng thời, các đô thị luôn d  trù đủ tài ch nh đ  th c hiện xây d ng 

đô thị liên t c trong một thời gian nhất định đến khi hoàn thành theo đúng bản 

quy hoạch, không đ  tình hình quy hoạch treo gây mất ổn định trong đời sống 

nhân dân c ng là một thành công lớn trong quy hoạch đô thị của các nước   ên 

cạnh đ , một hệ thống các đô thị vệ tinh liên kết với đô thị trung tâm b ng các 
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tuyến đường cao tốc hoặc tàu điện ng m c ng được xây d ng c ng được coi như 

quy mô phát tri n của đô thị. 

-  ài h c về quy hoạch đô thị   ác thành phố được quy hoạch không gian 

tốt, tạo điều kiện tốt nhất cho phát tri n kinh tế h u hết đều đ u tư vốn, sức l c 

và thời gian đáng k  cho nghiên cứu và thiết kế quy hoạch không gian  Quy 

hoạch không gian và kiến trúc, th m m  cảnh quan của các thành phố này luôn 

được đánh giá cao và th c hiện bài bản, đ ng bộ với quy hoạch hệ thống hạ t ng 

k  thuật, quy hoạch s  d ng đất và các chỉ tiêu đảm bảo bảo vệ môi trường  Quy 

hoạch được th c hiện chi tiết đến từng khu ở, từng đi m đỗ xe bu t của dân cư, 

tạo điều kiện tối đa cho người dân tham gia hệ thống giao thông công cộng   ô 

thị các nước đều lập Quy hoạch không gian rất chi tiết, quy hoạch chung đô thị, 

quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết được lập cùng một l n, đơn giản h a 

thủ t c hành ch nh và rút ngắn thời gian lập quy hoạch  

-  ài h c về Kiến trúc cảnh quan đô thị   ô thị các nước luôn được pháp 

luật h a quy định về việc làm đẹp thành phố, đặc biệt là làm đẹp các công trình 

hai bên tuyến phố   ác thành phố đều c  các công trình đẹp, độc đáo về một lĩnh 

v c nào đ  đ  trở thành đi m nhấn tr ng đi m, là bi u tượng tinh th n c ng như 

đ ng vai trò tạo ra bản sắc văn h a và đi m thu hút khách du lịch quốc tế đến 

với đô thị. 

-  ài h c về Hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị: Trên thế giới hiện nay, 

những đô thị phát tri n c ng là những đô thị c  hệ thống kết cấu hạ t ng phát 

tri n đ ng bộ và hiện đại   ác nước phát tri n đều l a ch n s  d ng hệ thống hạ 

t ng k  thuật đa cấp  ng m nổi  c  công nghệ thông minh đ  tiết kiệm đất xây 

d ng và  năng lượng, V  d   hệ thống đường giao thông   cấp, hệ thống xe bu t 

t ch hợp    Hệ thống giao thông thông minh ITS, đèn chiếu sáng công cộng s  

d ng cảm biến đ  bật tắt t  động, từ đ  làm giảm đáng k  mức độ tiêu th  năng 

lượng  Hệ thống cấp nước được dùng cảm biến theo dõi tình hình rò rỉ nước 

sạch, giúp chống thất thoát nước của thành phố    ng thời s  d ng hệ thống 

giao thông công cộng như tàu điện ng m, xe bu t chất lượng cao, đ ng bộ giữa 

các tuyến, các đi m đ n lên xuống theo   cấp, khoảng cách đi m đ n phù hợp 

với nơi ở và nơi làm việc, đi m đ n không được xa quá   0m so với nơi ở và 

nơi làm việc, đ  đại bộ phận người dân và khách du lịch có th  s  d ng tối đa hệ 

thống giao thông công cộng và di chuy n tiện lợi ra vào thành phố  Hạn chế tối 

đa phương tiện cá nhân đ  giảm thi u ô nhiễm môi trường   
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          Tiểu k t chương    

Luận án đã g p ph n làm rõ thêm l  luận và bản chất của tăng trưởng 

kinh tế đô thị, phân biệt được tăng trưởng kinh tế đô thị  khác với tăng trưởng 

kinh tế chung như thế nào, đ  ch nh là s  gia tăng thu nhập chủ yếu d a vào hai 

khối ngành công nghiệp - xây d ng và dịch v   

 ên cạnh đ , luận án đã xây d ng được khung nghiên cứu về các nhân tố 

tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị  Hệ thống hóa các nhân tố và g p ph n 

làm rõ nội hàm, bản chất đặc thù của các nhân tố tác động đến tăng trưởng kinh 

tế đô thị  Ngoài những t nh chất chung của các nhân tố truyền thống mà luận án 

đã kế thừa của các nghiên cứu đã c , tác giả đã đề xuất, bổ sung bổ sung làm rõ 

nội hàm, bản chất của các nhân tố đặc trưng đô thị.  

Từ khung nghiên cứu và nội hàm, bản chất của các nhân tố, luận án đã đề 

xuất phương pháp đánh giá, xây d ng các tiêu ch  đánh giá các nhân tố và đánh 

giá tác động của các nhân tố đ  tới tăng trưởng kinh tế đô thị, đ ng thời xác định 

hệ thống chỉ tiêu s  d ng đ  đánh giá các nhân tố, từ đ  nhận định rõ hơn vai trò 

của các nhân tố, nhất là bản chất đặc thù và các nhân tố đặc trưng đô thị đối với 

tăng trưởng kinh tế, g p ph n đánh giá các nhân tố và tăng trưởng kinh tế đô thị 

một cách toàn diện và đạt được độ ch nh xác cao hơn   

Thông qua việc làm rõ cơ sở l  luận và th c tiễn, luận án cho thấy r ng, 

việc nghiên cứu t nh chất đặc thù của các nhân tố trong đô thị tác động tới tăng 

trưởng kinh tế đô thị c  l  luận và th c tiễn vững chắc. Nếu các nhân tố được tổ 

chức và cải thiện đ  phát huy và khai thác tốt hơn các t nh chất đặc thù của các 

nhân tố trong đô thị thì s  g p ph n thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị mạnh 

m , đưa đô thị trở thành đ u tàu tăng trưởng với quy mô GR P cao hơn nữa  
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C Ư N  III.    N      C C N ÂN TỐ T C  ỘN   ẾN 

TĂN  TRƯỞN  K N  TẾ    T Ị V ỆT N M 

3.1.  iới thiệu v  hệ thống  ô thị Việt Nam và thành phố  à Nội 

3.1.1. Giới thiệu v  hệ thống đô thị  iệt N m 

Là một quốc gia đang phát tri n và c  tốc độ đô thị h a nhanh, Việt Nam 

đã đạt được những thành công đáng k  trong việc phát tri n đô thị gắn liền với 

các m c tiêu tăng trưởng kinh tế.  

Theo số liệu của   c  ô thị -  ộ xây d ng, đến tháng12 năm  020, trên 

cả nước đã c  khoảng  62 đô thị  Theo phân cấp quản l , c    thành phố tr c 

thuộc Trung ương là Hà Nội, H   h  Minh, Hải Phòng,  à Nẵng,   n Thơ  còn 

lại là các thành phố, thị xã tr c thuộc cấp tỉnh và cấp huyện quản l   Theo phân 

loại đô thị c    đô thị đặc biệt, 22 đô thị loại I, 31 đô thị loại II,  8 đô thị loại III, 

 0 đô thị loại IV, còn lại là đô thị loại V  Số lượng đô thị đã tăng lên đáng k , 

mạng lưới đô thị đã và đang được mở rộng tại các vùng của đất nước   ên cạnh 

đ , trên địa bàn cả nước đã và đang thành lập  0 khu kinh tế c a kh u,    khu 

kinh tế ven bi n, các khu kinh tế đ ng vai trò là hạt nhân giúp thúc đ y quá trình 

hình thành đô thị và mở rộng mạng lưới đô thị quốc gia tại các vùng ven bi n và 

biên giới   

Bảng 6:    ng g p của c c  ô thị trực thuộc trung ương của Việt Nam 

trong tăng trưởng cả nước giai  oạn 2011 - 2020 

  
 RDP   i     - 

nghìn t   ồng  
2010 2015 2020 

T TT Q 

2011 - 2015 

T TT Q 

2016 - 2020 

T TT Q 

2011 - 2020 

  Cả nước 2.157,8 4.192,9 7.923,3 14,2 9,5 12,1 

1 TP H   h  Minh 512,5 919,0 1584,7 12,4 9,8 11,3 

 

% so với cả nước 23,8 21,9 20,0 

   2 Hà Nội 310,7 672,9 1.060,0 16,7 9,5 13,5 

 

% so với cả nước 14,4 16,0 13,8 

   3 Hải phòng 60,7 102,1 276,6 11,0 13,7 12,2 

 

% so với cả nước 2,8 2,5 3,5 

   4  à Nẵng 34,8 73,8 142,6 16,2 10,7 13,7 

 

% so với cả nước 1,6 1,8 1,8 

   5   n Thơ 30,8 61,6 118,9 14,9 10,4 12,9 

 

% so với cả nước 1,4 1,5 1,5 

     T ng GRDP đô thị 949,5 1.829,5 3517,9 14,0 10,0 12,2 

  % so với cả nước 44,0 43,6 44,4       

Ngu n  Niên giám thống kê và t nh toán của tác giả 
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 ặc trưng của hệ thống đô thị Việt Nam theo đặc trưng của các vùng miền 

như sau  

- Đô thị vùng Đồng bằng sông Hồng    SH) thuộc    tỉnh, thành phố là 

Hà Nội, Hải Phòng, Hải  ương,  ắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Thái  ình, 

Nam  ịnh, Hà Nam, Ninh  ình và Quảng Ninh.  ô thị vùng này c  lịch s  phát 

tri n lâu đời, trong đ  c  thành phố Hà Nội  hơn  000 năm tuổi  - đô thị đặc 

biệt, Thủ đô của nước Việt Nam, trung tâm đ u não về ch nh trị, kinh tế, văn h a 

và khoa h c công nghệ của cả nước, được hưởng một số cơ chế tài ch nh, ngân 

sách đặc thù và Hải Phòng - thành phố cảng, đô thị loại I tr c thuộc trung ương  

Năm  0 0, t  lệ đô thị h a vùng   SH đạt   , %, cao hơn t  lệ đô thị h a bình 

quân của cả nước   ô thị vùng này về cơ bản c  t  lệ đất đai b ng phẳng lớn, 

thuận lợi cho xây d ng nên có hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị rất phát tri n, do 

đ  các đô thị trong vùng c  điều kiện thuận lợi cho tăng trưởng và phát tri n 

kinh tế   

- Đô thị vùng Trung du và Miền núi ph a Bắc là các đô thị thuộc    tỉnh 

ph a  ắc của tổ quốc  Hà Giang,  ao   ng,  ắc Kạn, Tuyên Quang, Lào  ai, 

Yên  ái, Thái Nguyên, Lạng Sơn,  ắc Giang, Phú Th ,  iện  iên, Lai Châu, 

Sơn La, Hoà  ình   ác đô thị tr ng đi m của vùng g m các thành phố Việt Trì, 

Thái Nguyên, Hà Giang,  ao   ng, Tuyên Quang, Lào  ai, Yên  ái, Lạng Sơn, 

 ắc Giang,  iện  iên, Lai  hâu, Sơn La, Hoà  ình và thị xã  ắc Kạn  tỉnh  ao 

  ng   Năm 2020, t  lệ đô thị h a mới đạt   , %, thấp nhất trong cả nước  Tốc 

độ đô thị h a giai đoạn  011 - 2020 chỉ đạt  ,4%. Do đặc trưng của địa hình đô 

thị miền núi, địa hình phức tạp, hi m trở, bị chia cắt manh mún, kh  khăn trong 

thi công, suất đ u tư kết cấu hạ t ng kinh tế- xã hội lớn hơn các vùng khác, nên 

hệ thống hạ t ng k  thuật của các đô thị trong vùng còn thiếu và xấu hơn so với 

các vùng khác trong cả nước.    c ng là một trong những nguyên nhân dẫn đến 

tăng trưởng kinh tế của các đô thị trong vùng quy mô còn nh  hơn so với đô thị 

các vùng khác trong cả nước   

- Đô thị vùng Bắc trung Bộ và Duyên Hải miền Trung thuộc    tỉnh, 

thành phố c  bi n d c theo quốc lộ   từ Thanh H a đến  ình Thuận   ác đô thị 

tr ng đi m của vùng g m thành phố  à Nẵng, Vinh, Huế, Nha Trang, Quy 

Nhơn, Thanh H a,   ng Hới, Phan Thiết   ình Thuận , Tuy Hòa  Phú Yên , Hà 

Tĩnh,  am Ranh, Hội An, Phan Rang-Tháp  hàm,  ông Hà  Quảng Trị ,   ng 

Hới  Quảng  ình , Tam K   Quảng Nam   Năm  0 0, t  lệ đô thị h a đạt 

28,4%, thấp hơn bình quân chung cả nước  Tốc độ đô thị h a giai đoạn  011 - 

 0   đạt  ,1%.  ây là vùng c  nhiều đô thị ven bi n và giáp bi n nhất cả nước  

Với đường bờ bi n dài với ngu n tài nguyên bi n phong phú, đô thị vùng này 

thường gắn với các Khu kinh tế, khu công nghiệp ven bi n như  hu Lai,  ung 

Quất, Nhơn Hội,  hân Mây - Lăng  ô   nên c  điều kiện thuận lợi cho tăng 

trưởng và phát tri n kinh tế  Tuy nhiên, các đô thị ven bi n của vùng phải chịu 
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nhiều tác động của biến đổi kh  hậu và nước bi n dâng nên tăng trưởng kinh tế 

c ng bị thiệt hại do tác động của biến đổi kh  hậu   

- Đô thị vùng Tây Nguyên thuộc   tỉnh ph a Tây và Tây Nam nước ta là 

Gia Lai, Kon Tum,  ăk Lăk,  ăk Nông, Lâm   ng   ác đô thị tr ng đi m của 

vùng bao g m thành phố  à Lạt,  uôn Ma Thuột, Pleiku, Kon Tum,  ảo Lộc 

 Lâm   ng   Thành phố  à Lạt là đô thị trung tâm ti u vùng Nam Tây Nguyên, 

Pleiku và Kon Tum là đô thị trung tâm ti u vùng  ắc Tây Nguyên   uôn Ma 

Thuột là đô thị trung tâm vùng và ti u vùng trung tâm  ắk Lắk -  ắk Nông   o 

vị tr  thuộc khu v c cao nguyên nên các đô thị của vùng c  độ cao từ khoảng 

 00m đến khoảng   00m so với m c nước bi n  Vùng c  đường biên giới quốc 

tế với Lào,  ampuchia nên tăng trưởng kinh tế các đô thị thuộc vùng gắn liền 

với s  phát tri n các khu kinh tế c a kh u quốc tế, quốc gia như c a kh u quốc 

tế  ờ Y  Kon Tum , Lệ Thanh  Gia Lai ,  ăk Ruê   ăk Lăk ,  u Prăng   ăk 

Nông …Năm  0 0, t  lệ đô thị h a vùng Tây Nguyên đạt   ,  %  Tốc độ đô thị 

hoá bình quân giai đoạn  0  -  0 0 đạt 1,4%, thấp nhất trong cả nước và thấp 

hơn khá nhiều so với trung bình của cả nước  Với vị tr  địa l  tương đối xa các 

trung tâm lớn, hệ thống kết cấu hạ t ng còn kém phát tri n hơn, nên tăng trưởng 

kinh tế của các đô thị vùng Tây Nguyên còn gặp nhiều kh  khăn so với các đô 

thị vùng khác trong cả nước  

- Đô thị vùng Đông Nam Bộ thuộc   tỉnh, thành phố là TP  H   h  Minh, 

tỉnh Tây Ninh,  ình Phước,  ình  ương,   ng Nai,  à Rịa - V ng Tàu  Các đô 

thị tr ng đi m của vùng bao g m thành phố H   h  Minh - đô thị đặc biệt tr c 

thuộc trung ương, trung tâm đ u mối dịch v , tài ch nh, thương mại, du lịch t m 

c  khu v c  ông Nam Á và quốc tế, Thành phố V ng Tàu là thành phố bi n và 

dịch v  công nghiệp ở ph a Nam, các đô thị tr ng đi m khác là Thủ   u Một 

 tỉnh  ình  ương ,  iên Hòa  tỉnh   ng Nai   Long Khánh    ng Nai ,  ình 

Long, Phước Long,   ng Xoài   ình Phước   Năm  0 0, t  lệ đô thị h a toàn 

vùng đạt  4,8%, cao nhất nước và gấp  ,   l n bình quân cả nước, trong đ  t  lệ 

đô thị h a của thành phố H   h  Minh   , %, thành phố  ình  ương   , %, 

thành phố V ng Tàu    , %  Tốc độ đô thị h a các đô thị vùng  ông Nam  ộ 

nhanh nhất cả nước, bình quân giai đoạn  0   -  0 0 là  , %   ô thị của vùng 

c  vị tr  n m trong khu v c c  nền kinh tế phát tri n năng động của thế giới gắn 

với các trung tâm lớn như  angkok, Singapore, Kuala Lumpur,... địa hình b ng 

phẳng thuận lợi cho xây d ng hệ thống kết cấu hạ t ng  Vì thế, các đô thị vùng 

 ông Nam  ộ c  lợi thế lớn đ  đ y nhanh tốc độ và gia tăng quy mô tăng 

trưởng  kinh tế  

- Đô thị vùng Đồng bằng sông C u Long thuộc 1  tỉnh, thành phố c c 

Nam của Tổ quốc, bao g m  Long An,   ng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh 

Long,  ến Tre, Kiên Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, S c Trăng,  ạc Liêu,  à 

Mau và thành phố   n Thơ   ác đô thị tr ng đi m của vùng bao g m thành phố 
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  n Thơ, Long Xuyên  tỉnh An Giang , M  Tho  tỉnh Tiền Giang ,  à Mau và 

đặc biệt c  thành phố Phú Quốc  tỉnh Kiên Giang  là thành phố đảo đ u tiên của 

Việt Nam đã được đ u tư xây d ng đạt tiêu chu n của đô thị loại II, trở thành 

động l c phát tri n mới của vùng và đất nước. Năm  0 0, t  lệ đô thị h a đạt 

  ,  %, thấp hơn bình quân chung cả nước, chỉ cao hơn vùng Trung du Miền núi 

Ph a  ắc  Thuộc vùng đ ng b ng châu thổ rộng rãi và phì nhiêu nhưng địa hình 

tr ng thấp với khoảng  0 -  0% diện t ch c  độ cao dưới  , m so với mặt bi n, 

cho nên đô thị trong vùng bị thường bị ngập do triều cường cao nhất trong cả 

nước   ây c ng là một trong những nguyên nhân làm hạ chế quá trình tăng 

trưởng kinh tế của các đô thị trong vùng   

Bảng 7: Tổng h p một số chỉ tiêu  ô thị c c vùng  năm 2020 

T

T 
 hỉ tiêu 

 ả 

nước 

Vùng 

   

Sông 

H ng 

Vùng 

TDMN 

Phía 

 ắc 

Vùng 

 ắc 

Trung 

 ộ và 

DHMT 

Vùng 

Tây 

Nguyên 

Vùng 

 ông 

Nam 

 ộ 

Vùng 

   

Sông 

  u 

Long 

1 Số lượng đô thị 862 140 161 176 58 47 149 

2 T  lệ đô thị h a  %  35,0 35,9 18,1 28,4 28,7 64,8 25,2 

3 Tốc độ đô thị h a giai 

đoạn  0  - 2020 (%) 
2,7 3,4 2,4 2,1 1,4 3,8 0,8 

4 Mật độ dân số đô thị 

 người km
2
) 

271 971 121 202 100 655 431 

5 Thu nhập bình quân 

đ u người tháng  triệu 

đ ng  

2,00 2,35 1,26 1,50 1,64 3,17 1,80 

6 T  lệ thất nghiệp 

thành thị 
3,59 5,13 2,26 3,81 2,07 3,34 2,96 

                  Ngu n  Niên giám thống kê và t nh toán của tác giả 

 

- Hệ thống đô thị biển Việt Nam 

Với đường bờ bi n dài, nước ta c     tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung 

ương giáp bi n   ác đô thị ven bi n c  các đặc trưng riêng biệt so với các đô thị 

n m sâu trong nội địa   

Về lợi thế đ  tăng trưởng và phát tri n kinh tế, với ngu n tài nguyên thiên 

nhiên bi n phong phú, các ngành hàng hải, vận tải bi n, du lịch c  điều kiện 

thuận lợi đ  phát tri n     c ng là tiềm năng, thế mạnh tạo sức bật cho hệ thống 

đô thị bi n nước ta phát tri n mạnh.  o đ , nhiều đô thị bi n đã trở thành trung 

tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch v  và du lịch lớn của cả nước, đ ng 

g p ph n lớn vào tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.  

  ng g p nhiều vào tổng G P của cả nước, tuy nhiên, các đô thị ven bi n 

phải chịu ảnh hưởng lớn bởi thiên tai, bão l , biến đổi kh  hậu và nước bi n 
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dâng. Theo thống kê, hàng năm các đô thị bi n lại đang phải gánh chịu những 

thiệt hại nặng nề về kinh tế, con người và tài sản do thiên tai và biến đổi kh  hậu 

gây ra   ô thị bi n là nơi phải chịu những tác động đ u tiên, tr c tiếp và mạnh 

nhất từ bi n vào   ác thiệt hại đ  càng trở nên nặng nề hơn khi đô thị bi n là nơi 

tập trung đông dân cư và c  mật độ xây d ng hệ thống hạ t ng k  thuật và các 

công trình xây d ng cao hơn rất nhiều so với các đô thị sâu trong nội địa và khu 

v c nông thôn   ã nhiều năm qua, cứ đến mùa mưa bão, nhà c a, đất đai và 

nhiều tài sản khác bị s ng cuốn ra bi n  Theo thống kê chưa đ y đủ, hàng năm, 

cả nước c  hàng ch c nghìn ngôi nhà bị phá hủy và bị cuốn trôi, hàng nghìn 

người bị chết và mất t ch, thiệt hại tr c tiếp khoảng hàng nghìn t  đ ng năm  

Thiên tai vùng bi n và biến đổi kh  hậu hàng năm làm h ng hệ thống hạ t ng k  

thuật đô thị, thông tin liên lạc và cấp điện bị ngừng trệ, làm gián đoạn hoạt động 

của các nhà máy sản xuất, phá hoại đê bi n và các công trình giao thông huyết 

mạch quan tr ng,  phá hoại các công trình xây d ng trong đô thị, đội chi ph  xây 

d ng đô thị tăng cao, ảnh hưởng tới phát tri n các ngành kinh tế trong đô thị, 

gây thiệt hại về người và tài sản khác   

 ên cạnh đ , hiện tượng xâm th c bờ bi n, x i sạt lở bờ bi n gây x i mòn 

đất là hiện tượng khá phổ biến đã làm giảm đáng k  diện t ch đất cho xây d ng 

phát tri n đô thị  Khi bị ngập l t bởi triều cường, các ngu n nước ng m c ng c  

nguy cơ nhiễm mặn   ác nhà máy cấp nước mặt của thành phố c  nguy cơ ngập 

l t làm thiếu nước ng t   ác nhà máy x  l  nước thải và các bãi chôn lấp rác 

thải của thành phố c ng c  nguy cơ ngập l t, gây ô nhiễm môi trường đô thị 

nghiêm tr ng   ão lốc lớn đánh đổ nhiều cây xanh trong đô thị, tăng nguy cơ tàn 

phá các hệ sinh thái bi n như các rạn san hô, rừng ngập mặn… gia tăng nguy cơ 

các bệnh truyền nhiễm do s  thay đổi của nhiệt độ và lượng mưa, ảnh hưởng tới 

sức kh e người dân và chất lượng ngu n nhân l c   ác hoạt động kinh tế trong 

đô thị c ng bị ảnh hưởng nặng nề như phương tiện vận tải bị phá hủy, gây ảnh 

hưởng tới độ an toàn của thủy thủ đoàn, hàng h a vận chuy n, các cảng bi n 

tăng nguy cơ bị b i lắng, lượng khách du lịch giảm đáng k   

Tác hại của thiên tai và  iến đổi kh  hậu đến đô thị ven bi n là rất lớn  

Tuy nhiên, các ch nh sách và mô hình phát tri n các đô thị ven bi n vẫn chưa c  

mô hình và ch nh sách phát tri n riêng  Vì vậy, trong thời gian tới c n đặc biệt 

nghiên cứu mô hình phù hợp cho các đô thị ven bi n đ  th ch ứng tốt nhất và 

giảm thi u tác hại của biến đổi kh  hậu, giúp đề ra các chiến lược, quy hoạch, kế  

hoạch xây d ng và phát tri n đô thị bi n bền vững trước biến đổi kh  hậu        

3.1.2. Giới thiệu v  thành phố Hà Nội 

. Luật Thủ đô đã nêu rõ  “Hà Nội là Thủ đô nước  ộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam  Thủ đô là trung tâm ch nh trị - hành ch nh quốc gia, nơi đặt 

tr  sở của các cơ quan trung ương của  ảng, Quốc Hội, Nhà nước và các 
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tổ chức ch nh trị - xã hội, cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế  là trung 

tâm lớn về ch nh trị, kinh tế, văn h a, giáo d c, khoa h c và công nghệ, giao 

dịch quốc tế của cả nước”.  o đ , thành phố Hà Nội c  vị tr  chiến lược quan 

tr ng, là nơi tập trung những tiềm l c kinh tế chủ yếu của vùng, nơi đặt các cơ 

quan đ u não về kinh tế, ch nh trị, văn hoá, nơi diễn ra các hoạt động ch nh trị 

lớn của đất nước   

Hiện nay, Hà Nội c  diện t ch     ,  km , là Thủ đô c  diện t ch lớn thứ 

   của thế giới  Ngoài khu v c các quận nội thành, Hà Nội còn c     đô thị nh  

tr c thuộc là thị xã Sơn Tây  đô thị loại IV  và    thị trấn là đô thị loại V   ác 

quận nội thành g m    đơn vị hành ch nh, diện t ch  0   0 ha,  chiếm t  lệ  , % 

diện t ch đất t  nhiên  Khu v c ngoại thành g m    huyện, thị xã với tổng diện 

tích 305.079 ha, chiếm  0, % diện t ch t  nhiên  

Với bề dày hơn   000 năm lịch s , Hà Nội c  một lịch s  hào hùng trong 

quá trình xây d ng, phát tri n kinh tế và là một đô thị c  truyền thống văn h a 

ngàn năm văn hiến. 

Ở Việt Nam, Hà Nội là đô thị lớn thứ   cả nước  sau thành phố H   h  

Minh), là một trong hai đ u tàu kinh tế của quốc gia, h ng năm Hà Nội đ ng 

g p lớn cho tăng trưởng kinh tế cả nước   o đ , Hà Nội c  đ y đủ nhất các đặc 

trưng đô thị đ  luận án c  th  nghiên cứu như quy hoạch đô thị, kiến trúc cảnh 

quan, hệ thống kết cấu hạ t ng, vốn đ u tư, lao động, khoa h c công nghệ …và 

bản sắc văn h a của các đô thị Việt Nam đ  tác giả c  th  ch n mẫu, đối chiếu 

và so sánh   ác số liệu thống kê của Hà Nội khá đ y đủ, c  th  ph c v  cho m c 

đ ch nghiên cứu của tác giả đạt được độ ch nh xác cao hơn 

Bảng 6:  ơn vị hành chính  diện tích c c qu n nội thành năm 2020 

 
C c Qu n nội thành Diện tích  ha  

1  a  ình 921 

2 Hoàn Kiếm 529 

3 Tây H  2.439 

4 Long Biên 5.982 

5   u Giấy 1.232 

6  ống  a 995 

7 Hai  à Trưng 1.026 

8 Hoàng Mai 4.032 

9 Thanh Xuân 909 

10 Nam Từ Liêm 3.219 

11  ắc Từ Liêm 4.532 

12 Hà  ông 4.964 

  
 

30.780 

Nguồn: Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm 2020 
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Bảng 7:  ơn vị hành chính  diện tích c c huyện ngoại thành                        

 à Nội năm 2020 

 

Tên huyện 

ngoại thành 

Diện tích 

(ha) 

 
TT 

Tên huyện 

ngoại thành 

Diện 

tích (ha) 

1 S c Sơn 30.476  10 Hoài  ức 8.493 

2  ông Anh 18.562  11 Quốc Oai 15.113 

3 Gia Lâm 11.671  12 Thạch Thất 18.744 

4 Thanh Trì 6.349  13  hương M  23.738 

5 Mê Linh 14.246  14 Thanh Oai 12.387 

6 Sơn Tây 11.743  15 Thường T n 13.041 

7 Ba Vì 42.300  16 Phú Xuyên 17.110 

8 Phúc Th  11.863  17 Ứng Hoà 18.818 

9  an Phượng 7.800  18 M   ức 22.625 

 Tổng diện t ch 305.079 

 

Bảng 8:  iện trạng sử d ng  ất thành phố  à Nội năm 2020 

 
C c  oại  ất Diện tích   a  Cơ cấu  %  

  TỔNG S  335.859 100,0 

1  ất nông nghiệp 195.872 58,3 

2  ất phi nông nghiệp 134.186 40,0 

2.1  ất ở  40.873 12,2 

2.1.1  ất ở đô thị 11.558 3,5 

2.1.2  ất ở nông thôn 29.315 8,7 

2.2  ất chuyên dùng 64.170 19,1 

3  ất chưa s  d ng 5.801 1,7 

3.1.1  ất b ng chưa s  d ng 3.898 1,1 

3.1.2  ất đ i núi chưa s  d ng 292 0,1 

3.1.3 Núi đá không c  rừng cây 1.611 0,5 

Ngu n  Niên giám thống kê thành phố Hà Nội năm  020 

 

Quy hoạch đô thị của Hà Nội đã được quan tâm từ thời k  phong kiến  

Kinh thành Thăng Long - Hà Nội xưa đã từng là một thành thị phương  ông c  

kinh tế rất phát tri n, kinh tế được hỗ trợ bởi hệ thống thành lu  phong kiến 

khép k n được quy hoạch bài bản và các phường thợ thủ công c  quy mô lớn 

nhất so với các thành lu  được xây d ng ở nước ta đến lúc bấy giờ   

Năm   0 , thành cổ Hà Nội bị Pháp phá đi hoàn toàn và quy hoạch và 

xây d ng theo ki u kiến trúc Âu châu, trong đ  khu    phố phường với các con 
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phố được quy hoạch ô bàn cờ theo hướng mở, không còn khép k n, các công 

trình kiến trúc lớn hơn với những không gian công cộng lớn  Về hệ thống hạ 

t ng k  thuật đã c  đường rộng, c u Long  iên được xây d ng  Hà Nội lúc này 

trở thành một đô thị c  nền kinh tế thuộc địa, song đã mang dáng dấp của một 

đô thị khá hiện đại ở những năm đ u của thế k   0   

Sau kháng chiến chống M  năm     , Hà Nội trở thành Thủ đô của nước 

Việt Nam  ân  hủ  ộng Hòa   ác công trình kiến trúc phong kiến và kiến trúc 

Pháp đều bị tàn phá g n hết, thành Hà Nội chỉ còn s t lại c a  ắc và cột cờ Hà 

Nội  Tuy nhiên, quy hoạch các khu phố cổ được giữ h u như khá nguyên vẹn 

cho tới ngày nay  Hà Nội tập trung khôi ph c và phát tri n kinh tế, văn hoá, xã 

hội  Tổng mặt b ng thành phố được lập và phê duyệt năm    0  Quy hoạch 

chung xây d ng Hà Nội đã được lập và phê duyệt năm       Thành phố đã đ u 

tư xây d ng rất nhiều các nhà máy, x  nghiệp, trường h c, bệnh viện    và  0 000 

m  nhà ở tại các khu tập th  c  như Kim Liên, Trung T , Thành  ông, Thanh 

Xuân  ắc    

Hiện tại, diện t ch ph n đất nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội còn tương 

đối lớn, điều đ  đã tạo ra những đặc đi m riêng cho thành phố Hà Nội hiện nay. 

Với vị thế Thủ đô, Hà Nội luôn nhận được s  quan tâm của  ảng và Nhà 

nước, s  hỗ trợ của các bộ, ngành Trung ương, s  hợp tác c  hiệu quả của các 

địa phương đ  xây d ng, phát tri n Thủ đô nhanh hơn với chất lượng cao hơn 

theo hướng văn minh, hiện đại  Luật Thủ đô đã được ban hành năm  0   và 

Nghị định     0   N - P đã quy định một số cơ chế, ch nh sách đặc thù đối 

với Thủ đô nh m phát huy các thế mạnh của Thủ đô Hà Nội, đ  Thủ đô trở 

thành đô thị trung tâm lớn, hình thành các lợi thế so sánh vượt trội, tạo sức lan 

t a, dẫn dắt các địa phương, đ y mạnh tăng trưởng và phát tri n kinh tế  

Ngoài vị thế đối với cả nước, Hà Nội là hạt nhân lan t a quan tr ng đến 

các tỉnh lân cận trong vùng   ng b ng sông H ng, Vùng Thủ đô   Hà Nội đã 

được phong tặng danh hiệu cao qu  Thủ đô anh hùng, Thành phố vì Hòa bình, 

tiêu bi u cho cả nước 

3.2.    nh gi  thực trạng tăng trưởng kinh t  thành phố  à Nội 

3.2.1. Đánh giá thự  tr ng t ng trư ng  inh tế thành phố Hà Nội thời 
 ỳ từ n m 2010 đến n y 

Tổng quy mô GR P  giá hiện hành) của Hà Nội năm  0 0 đạt 310,7 

nghìn t  đ ng, tăng lên    ,  nghìn t  đ ng năm  0   và đạt 968,4 t  đ ng 

 tương đương với trên 42 t  US   năm  0 0, tăng gấp  ,   l n so với quy mô 

GRDP năm  0 0, đứng đ u toàn vùng   ng b ng sông H ng, chiếm trên   , % 

tổng GR P toàn vùng   ng b ng sông H ng  đứng thứ hai cả nước (sau thành 

phố H   h  Minh , và đ ng g p lớn cho ngân sách nhà nước và đ ng g p   , % 
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vào G P cả nước, đ ng g p   , % GTSX công nghiệp,   , % kim ngạch xuất 

kh u,   , % thu ngân sách quốc gia, thu hút   , % vốn đ u tư xã hội của cả 

nước  Giai đoạn từ năm  0 0 đến năm  0 0, t  tr ng đ ng g p vào quy mô tăng 

trưởng G P cả nước của Hà Nội ở mức  3 -   % năm  So với   đô thị tr c 

thuộc trung ương, Hà Nội luôn c  mức tăng trưởng kinh tế vượt trội so với   

thành phố là Hải Phòng,  à Nẵng và   n Thơ, chỉ sau thành phố H   h  Minh. 

Quy mô GR P của Hà Nội b ng   , % thành phố H   h  Minh.  

Tốc độ trưởng kinh tế  Giai đoạn  0  - 0 0, thành phố Hà Nội duy trì tốc 

độ tăng trưởng ở mức khá cao, trung bình đạt   % năm, luôn cao hơn tốc độ 

tăng trưởng chung của cả nước  Trong đ , tốc độ tăng trưởng dịch v  đạt cao 

nhất trong   khối ngành, ở mức   , % năm, tiếp theo là ngành công nghiệp - 

xây d ng đạt  , % năm, ngành nông nghiệp của Hà Nội đang chịu nhiều sức ép 

từ việc giảm diện t ch đất nhanh trong quá trình phát tri n đô thị song tốc độ 

tăng trưởng vẫn đạt trung bình  0 năm ở mức  , %   

Ngành tiểu thủ công nghiệp của Hà Nội có số lượng làng nghề thủ công 

truyền thống của lớn nhất cả nước với  khoảng    0 làng nghề truyền thống, 

chiếm     tổng số làng nghề của toàn quốc   o đ , Hà Nội c ng được coi là 

vùng đất trăm nghề, là nơi hội t  tinh hoa của các làng nghề với những sản ph m 

đặc sắc và được ưa chuộng như  làm tranh dân gian  tranh Hàng Trống, tranh 

 ông H    gốm sứ  át Tràng  nghề làm giấy d  l a, dệt tơ l a, dệt khăn, dệt vải 

ở  ưởi, làng l a Vạn Phúc  nghề thêu ở Yên Thái  nghề chạm bạc, khảm trai, 

làm sơn mài, mây tre đan, n n  huông, quạt Vác, tượng gỗ Sơn   ng, đ  mộc 

m  nghệ, rèn, kim kh , đan lưới võng, làm bún miến bánh đa, giò chả  ớc Lễ, 

thuốc nam thuốc  ắc  Ninh Hiệp - Gia Lâm      sơn mài, gốm sứ, vàng bạc, thêu 

ren, mây tre đan, dệt, giấy, tranh dân gian, gỗ, đá, tr ng hoa, cây cảnh. Nếu biết 

gìn giữ và phát huy giá trị, đây là một điều kiện thuận lợi và thế mạnh đặc thù 

của Hà Nội so với các địa phương khác đ  chuy n dịch cơ cấu kinh tế theo 

hướng phát tri n mạnh công nghiệp, xây d ng các khu c m công nghiệp, trong 

đ  tận d ng thế mạnh các c m công nghiệp gắn liền với ti u thủ công nghiệp, 

làng nghề, g p ph n thúc đ y tăng trưởng kinh tế  

GR P bình quân đ u người của Hà Nội năm  0 0 đạt  ,  triệu 

đ ng người tháng, cao hơn trên  ,   l n so với G P bình quân đ u người cả 

nước, tốc độ tăng sản ph m nội địa đạt  ,  %  G P bình quân đ u người b ng 

  , % thành phố H   h  Minh  

 ơ cấu kinh tế ngày càng hiện đại, hiệu quả và tiếp t c chuy n dịch theo 

hướng t ch c c, giảm d n t  tr ng khu v c nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng t  

tr ng khu v c dịch v  - công nghiệp theo hướng  ịch v  - công nghiệp - nông 

nghiệp  Năm  0 0 cơ cấu khu v c nông, lâm nghiệp và thủy sản chỉ còn chiếm 

 ,0% tổng sản ph m trên địa bàn, công nghiệp - xây d ng chiếm   , %, dịch v  
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chiếm   , % và thuế sản ph m trừ trợ cấp sản ph m chiếm   , %  Giá trị đ ng 

góp của khối ngành nông nghiệp của thành phố Hà Nội chỉ chiếm 3,1%.   

Bảng 9: Tăng trưởng kinh t   à Nội giai  oạn 2011 - 2020 

            Chỉ tiêu 
Năm 

2010 

Năm 

2015 

Năm 

2020 

Tốc độ tăng trưởng bình quân 

2011-2015 2016-2020 2011-2020 

1. Quy mô GRDP giá 

SS2010  t   ồng  
310.703 497.473 660.900 9,9 5,8 7,8 

Dịch vụ 176.424 318.937 421.031 12,6 5,7 9,1 

Công nghiệp- xây dựng 90.144 103.509 147.529 2,8 7,3 5,0 

Nông  lâm  thuỷ sản 12.387 13.100 14.207 1,1 1,6 1,4 

2. Quy mô GRDP - HH  310.703 672.949 968.436 16,7 7,6 12,0 

Dịch vụ 176.424 437.287 617.906 19,9 7,2 13,4 

Công nghiệp-xây dựng 90.144 139.878 220.483 9,2 9,5 9,4 

Nông  lâm  thuỷ sản 12.387 17.112 19.559 6,7 2,7 4,7 

3. Cơ cấu  RDP  %  - 

giá HH 
100,0 100,0 100,0 

   

Dịch vụ 56,8 65,0 63,8 
   

Công nghiệp-xây dựng 29,0 20,8 22,8 
   

Nông  lâm  thuỷ sản 4,0 2,5 2,0 
   

4. Thu nh p BQ  ầu 

người/th ng  nghìn.   
1.330 4.375 6.403 

   

   Khu vực thành thị 2.006 6.126 8.564   
 

   Khu vực nông thôn 910 2.532 4.310   
 

5. Vốn  ầu tư  gi  h. 

hành) - T   ồng 
148.112 252.685 385.313 

   

- Tỷ lệ vốn đầu tư so với 

GRDP (%) 
47,7 37,5 39,8 

   

6. Thu ngân s ch  T  

 ồng  
108.301 225528 271.460 

   

- Tỷ lệ thu ngân sách so 

với GRDP (%  
34,9 33,5 28,0 

   

7. Kim ngạch xuất 

khẩu  triệu USD  
8.109 10.475 15.695 

   

                 Ngu n  Niên giám thống kê và t nh toán của tác giả 
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Biểu  ồ 4: Tăng trưởng  RDP thành phố  à Nội 

 
 

 

 

Biểu  ồ 5: Tốc  ộ tăng trưởng kinh t   à Nội giai  oạn 2011 – 2020  

 
Ngu n: Niên giám thống kê và tính toán của tác giả 

 

L c lượng lao động  lao động từ    tuổi trở lên  của thành phố Hà Nội 

năm  0   là  ,    triệu người  T  lệ tham gia l c lượng lao động là   , %, 

trong đ , khu v c thành thị là   , % và khu v c nông thôn là   , %  Số người 

c  việc làm đạt trên  ,  triệu người, chiếm   , % so với tổng số lao động từ    

tuổi trở lên  Khu v c thành thị chiếm   , % trong tổng số người c  việc làm  

khu v c nông thôn chiếm   , %  T  lệ lao động đang làm việc qua đào tạo năm 

2019 đạt  0, %  t  lệ thất nghiệp khu v c thành thị là  , %  Khoa h c và công 

nghệ được thành phố đ y mạnh, công tác quản l  công nghệ được th c hiện tốt  
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Năng suất lao động của thành phố Hà Nội cao gấp đôi năng suất lao động 

của cả nước   ến năm  0  , Tốc độ tăng giá trị năng suất lao của thành phố Hà 

Nội giai đoạn 2010-2019 là 10,1% 

Hệ thống kết cấu hạ t ng cứng và hạ t ng mềm của thành phố Hà Nội 

trong giai đoạn vừa qua được cải thiện đáng k   Thành phố dành nhiều ngu n 

l c đ u tư đ  xây d ng Thủ đô Hà Nội xanh, sạch, đẹp và văn minh  Hà Nội 

th c hiện tr ng thêm nhiều cây xanh đô thị đ  g p ph n làm thay đổi bộ mặt của 

các tuyến phố Thủ đô Hà Nội  

Bảng 10: So s nh một số chỉ tiêu năm 2020 của  à Nội với  ô thị  ặc biệt và 

 ô thị  oại   trực thuộc trung ương của Việt Nam 

Chỉ tiêu  à Nội 
 ồ Chí 

Minh 

 ải 

Ph ng 

 à 

N ng 

Cần 

Thơ 
Cả nước 

    iện t ch t  nhiên (km
2
) 3.358,6 2061,4 1561,8 1284,9 1439,0 330.955,3 

2. Dân số  nghìn người  8.093,9 8598,7 2.013,8 1.080,7 1.282,3 94.666,0 

3. Quy mô GRDP  giá 

hiện hành - nghìn t  đ ng  
968,4 1.246,2 195,5 90,1 

 

87,2 

 

6.822, 6 

4. T  tr ng đ ng g p trong 

GDP cả nước (%) 
13,5 18,3 1,5 1,3 1,3 100 

   Tốc độ tăng trưởng kinh 

tế bình quân giai đoạn 

2010 - 2019 (%) 

14,5 10,8 15,7 13,5 9,0 12,3 

   T  lệ đô thị h a (%) 49,4 80,5 46,8 87,8 67,3 35,7 

   Tốc độ đô thị h a (%) 7,0 1,6 1,1 2,1 1,1 3,1 

8  Vốn đ u tư  giá hiện 

hành - nghìn t  đ ng) 
337,4 451,0 109,5 39,1 30,2 2.646,0 

9. Thu ngân sách (nghìn t  

đ ng  
235,8 352,8 71,8 27,0 11,3 1.336,1 

 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm  0 0 

đạt       0 t  đ ng, gấp  ,  l n năm  0 0   Trong đ , thu nội địa chiếm   , % 

tổng thu ngân sách  thu từ d u thô đạt   000 t  đ ng, chiếm  , % và tăng   , %, 

thu hải quan và hoạt động xuất nhập kh u chiếm  , %   hi ngân sách nhà nước 

địa phương đạt        t  đ ng, b ng   % tổng thu ngân sách, trong đ  chi đ u 

tư phát tri n đạt    0   t  đ ng, tăng   , % so với năm trước và b ng  0, % d  

toán ngân sách giao  chi thường xuyên đạt        t  đ ng, tăng  , % và b ng 

98, %  Trong số các khoản chi thường xuyên, chi cho hoạt động giáo d c - đào 

tạo và dạy nghề tăng  0, % so năm  0   và b ng  00, % d  toán  chi hoạt 

động khoa h c và công nghệ tăng   , % và b ng  0, %  chi hoạt động y tế, dân 
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số, gia đình tăng  , % và b ng  0 , %     Tổng thu ngân sách đứng thứ hai cả 

nước, b ng   , % thành phố H   h  Minh  

Bảng 11: So s nh một số chỉ tiêu của  à Nội năm 2019 với                              

một số  ô thị trên th  giới 

TT Chỉ tiêu 

Diện 

tích 

(km2) 

Dân 

số - 

nghìn 

người 

T   ệ 

 ô thị 

h a 

GRDP/ 

người 

(USD) 

1 Hà Nội 3.358,0 7,9 49,4 5,3 

2 Jakarta (indonesia) 2.682,3 8,7 51,0 10,0 

3  ăngkok  Thái Lan  1.568,7 10,0 52,0 19,7 

4 Singapore 699,0 4,2 100 61,9 

5 Manila (Philippines) 636,0 10,5 45,0 14,2 

6 Kuala Lumpur (Malaixia) 243,0 8,0 75,0 28,1 

Ngu n   áo quốc tế, các trang niên giám thống kê nước ngoài  

 

Kim ngạch xuất kh u trên địa bàn thành phố Hà Nội năm  0   đạt     0  

triệu US , tăng gấp  ,  l n so với năm  0 0  Kim ngạch nhập kh u đạt  0     

triệu US , gấp  ,  l n kim ngạch xuất kh u  Trong đ  h u hết các mặt hàng 

nhập kh u đều c  xu hướng chững lại, một số mặt hàng nhập kh u giảm mạnh 

như phân b n và nh m hàng h a khác, nhưng nhập kh u xăng d u ngày càng 

tăng do số lượng xe cá nhân tham gia giao thông tăng lên đáng k    

Một số chỉ tiêu khác như nhà ở, giao thông đô thị, diện t ch công viên trên 

đ u người của Hà Nội ở mức thấp so với các nước khác  So sánh một số chỉ tiêu 

về cơ sở hạ t ng với các đô thị trong khu v c và thế giới như trong bi u sau: 

Bảng 12: C c tiêu chí cơ bản v  cơ sở v t chất  ô thị 

 ịch v  cơ sở hạ 

t ng 
 ác tiêu ch  Hiện trạng 

So sánh vớ i các 

nươ  c khác 

Nhà ở   iện t ch ở  T  ngươ  i  m   10,51 27,2 (Tokyo) 

 ông viên và 

không gian xanh 

 iện t ch công viên  ng m   

 đô thị   
5,72 26,9 (London) 

Nươ  c sạch Phạm vi  % hộ gia đình  61,63 100 (Tokyo) 

 iện 
Phạm vi cấp điện  % hộ gia 

đình  
99,6 100 (Seoul) 

Vệ sinh 

Tỉ lệ c  NVS t  hoại  % hô 

G   
79,83 100 (Singapore) 

X  l  nươ  c thải  % số dân  1,2 70 (Chiang Mai) 

Thu gom rác thải  %   95,0 - 

Giao thông đô thị 
Tỉ lệ đường  %  4,04 2,5 (Bangkok) 

Tỉ phõ n GT    %    7,03 74,0 (Tokyo) 

             Ngu n  số liệu năm 2019 các Sở, ngành thành phố Hà Nội  
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3.2.2. Những  ết quả đ t đượ  

Sau  0 năm đổi mới, tiềm l c kinh tế và kết cấu hạ t ng đô thị của thành 

phố Hà Nội được tăng cường đáng k  và phát tri n khá toàn diện. Hà Nội chỉ 

chiếm  , % về dân số và  % diện t ch của cả nước nhưng giai đoạn vừa qua, 

kinh tế Thủ đô luôn c  bước phát tri n nhanh và duy trì mức tăng trường khá. 

Thành phố Hà Nội luôn th  hiện vai trò đ u tàu trong việc phát tri n kinh tế, là 

một trong những thành phố c  đ ng g p ch nh vào tăng trưởng kinh tế và ngân 

sách của cả nước. Tổng quy mô GR P  giá hiện hành) của Hà Nội luôn duy trì 

vị tr  top đ u cả nước trong suốt thời gian qua   

 ông tác đ u tư phát tri n được đ y mạnh  Thu hút vốn đ u tư tăng cao  

giá cả thị trường ổn định, lạm phát được ki m soát, an sinh xã hội được đảm 

bảo  s  nghiệp văn h a, y tế, giáo d c ổn định và phát tri n  S  nghiệp văn h a, 

y tế, giáo d c ổn định và phát tri n  Tình hình giao thông vận tải ra vào Thành 

phố đã được cải thiện  Sân bay Nội  ài được nâng cấp và mở rộng, hệ thống 

giao thông đường không, đường thu  chuy n biến tốt   ã xây d ng một số khu 

đô thị mới và mở rộng được nhiều tuyến đường, tr c đường lớn, nút giao thông 

quan tr ng  Liễu Giai- Nguyễn  h  Thanh, Láng - Hoà Lạc, Láng Hạ, Tr n Khát 

Chân -  ại    Việt, đường Hu nh Thúc Kháng, Hoàng Quốc Việt    phù hợp 

với quy hoạch chung   

Trong giai đoạn năm  0   -  0 0, Thủ đô Hà Nội đã ban hành một số cơ 

chế ch nh sách tập trung vào         u tư phát tri n      Thu chi ngân sách       

 ơ chế ủy quyền       Quản l  đất đai và tài sản công       S  d ng cán bộ công 

chức, viên chức     ước đ u đã đạt được một số hiệu quả  

Khái quát lại, Hà Nội tiếp t c phát huy vai trò là một đ u tàu kinh tế của 

cả nước, năm 2019 kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đ  đạt được kết quả khá 

toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách vượt kế hoạch, thu hút vốn đ u 

tư tăng cao, giá cả thị trường ổn định, lạm phát được ki m soát, an sinh xã hội 

được đảm bảo  s  nghiệp văn h a, y tế, giáo d c ổn định và phát tri n  

3.2.3. Những bất  ập trong t ng trư ng  inh tế đô thị 

Mặc dù thành phố Hà Nội đã ban hành các ch nh sách đặc thù so với các 

địa phương khác và đạt được nhiều thành quả trong tăng trưởng kinh tế. Tuy 

nhiên, tăng trưởng kinh tế vẫn c  nhiều bất cập, như:  

- Tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội chủ yếu do nhân tố vốn đ u tư  

T  lệ vốn đ u tư so với GR P trong thời k  vừa qua khá cao, riêng năm 2019 đã 

lên tới   , %  cả nước là   , % , cho thấy đ ng g p của vốn vào tăng trưởng là 

rất lớn  Tốc độ tăng vốn của thời k   010-2019 là   , %, gấp  ,0 l n so với tốc 

độ tăng trưởng  t  lệ này của cả nước là  ,0  , trong đ  tốc độ tăng vốn từ khu 

v c ngoài Nhà nước là cao nhất, lên tới   , %  Nếu t nh theo chỉ số I OR thì 
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Hà Nội là  , 0 so với của cả nước là  ,   trong thời k   010-2019 (tính theo giá 

so sánh , chưa t nh đến các chỉ tiêu về chất lượng môi trường  Các đô thị trong 

vùng còn thiếu doanh nghiệp mang t m toàn c u tạo nòng cốt đ  hội nhập kinh 

tế quốc tế và nâng cao năng l c cạnh tranh quốc tế, đ ng thời đ ng g p vào quá 

trình tăng trưởng kinh tế đô thị   

 ơ cấu kinh tế chưa hợp l    ông nghiệp cơ bản và công nghiệp bổ trợ, 

công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp   0 chưa phát tri n  Phát tri n chủ yếu 

là công nghiệp gia công, lắp ráp, chế biến, sản xuất hàng tiêu dùng c  giá trị gia 

tăng thấp, t  lệ nội địa hoá thấp, chi ph  sản xuất công nghiệp cao, năng l c cạnh 

tranh của các sản ph m công nghiệp còn yếu   ác ngành công nghiệp chế tác và 

chế biến phát tri n chậm  

 ác ngành dịch v  chất lượng cao cấp chậm phát tri n, chưa đáp ứng kịp 

yêu c u phát tri n chung theo tiến trình hội nhập quốc tế c ng như chưa phát 

huy được tiềm năng thế mạnh của các vùng  Thu hút đ u tư cho quá trình th c 

hiện những m c tiêu phát tri n hệ thống đô thị đang phải đối mặt với nhiều kh  

khăn về tài ch nh, về nhân l c, c ng như cân đối giữa m c tiêu tăng trưởng và 

phát tri n bền vững   

-  hất lượng tăng trưởng chưa cao, mức độ tăng lên về t  tr ng đ ng g p 

của thành phố đối với quy mô G P cả nước g n như không c  nhiều thay đổi  

tăng trưởng của khối ngành dịch v  chưa cao, c  những thời đi m chỉ cao hơn 

tốc độ tăng trưởng chung của cả nước không đáng k   Sản xuất vẫn còn phân 

tán, công nghệ còn lạc hậu, chưa tạo được nhiều sản ph m chất lượng cao  

-  ơ cấu vốn đ u tư chưa hợp l   Thu ngân sách đạt cao, nhưng t  tr ng 

đ u tư phát tri n từ ngân sách thấp dẫn đến nhiều công trình, d  án c  nhu c u 

bức thiết chậm tiến độ, chậm tri n khai gây nên tình trạng quá tải, ùn tắc trong 

một số lĩnh v c giao thông, hạ t ng ph c v  trong một số lĩnh v c giáo d c, y tế  

 òn nhiều vướng mắc trong tri n khai nhiều d  án lớn cấp quốc gia trên địa bàn 

do còn các phức tạp về quy trình thủ t c chu n bị đ u tư   

- Thủ t c hành ch nh còn rườm rà   hỉ số năng l c cạnh tranh cấp tỉnh của 

Thành phố Hà Nội đã được cải thiện đáng k  nhưng vẫn chưa thuộc TOP  0 tỉnh 

thành c  chỉ số P I cao nhất cả nước  thu hút vốn đ u tư tr c tiếp nước ngoài 

duy trì ổn định nhưng đang d n đánh mất lợi thế so với các địa phương trong 

vùng  các vấn đề về giáo d c, y tế, giao thông, môi trường, quản l  nhà nước 

vẫn còn t n tại nhiều bất cập… ác sản ph m công nghiệp c  sức cạnh tranh ở 

mức thấp   ịch v  trình độ cao, chất lượng cao phát tri n chậm  Tăng trưởng 

xuất kh u chưa vững chắc, hàng h a xuất kh u chủ yếu vẫn là hàng sơ chế và 

gia công.  
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3.2.4. Nguy n nhân  ủ  những tồn t i 

Việc ban hành cơ chế ch nh sách đặc thù còn chưa t nh toán đến các tác 

động lâu dài, đảm bảo t nh bền vững tập trung vào một số lĩnh v c thế mạnh của 

Thành phố như khoa h c và công nghệ, giáo d c đào tạo, du lịch, dịch v   l a  

ch n một số m i nh n chiến lược như hình thành nhanh các trung tâm đổi mới 

sáng tạo, trung tâm tài ch nh, các đại h c đẳng cấp quốc tế…   cơ chế ch nh sách 

đặc thù chưa bám sát vào chức năng của thành phố là trung tâm lớn của cả nước 

với vai trò là các trung tâm chất lượng cao, nơi đi đ u trong việc th  nghiệm các 

ch nh sách phát tri n nh m thúc đ y phát tri n cho thành phố, mà phải huy động 

được ngu n l c và thúc đ y phát tri n chung cho cả nước và tr c tiếp là các địa 

phương lân cận trong vùng  

Quá trình đô thị h a nhanh, nhiều vấn đề bất cập nảy sinh trong khi mô 

hình kinh tế đô thị và năng l c quản l  chưa theo kịp   ải cách hành ch nh chưa 

đáp ứng yêu c u, công tác d  báo còn yếu dẫn đến bị động trong quá trình phát 

tri n  Quản l  thị trường bất động sản, nhất là đất đai còn yếu, s  d ng đất công 

còn lãng ph , t n tại d  án treo, đất đ  hoang h a, s  d ng sai m c đ ch    

 ên cạnh những nguyên nhân như chất lượng ngu n nhân l c, chất lượng 

dân số, s  thiếu liên kết trong phát tri n kinh tế vùng, các văn bản quy phạm 

pháp luật cho phát tri n kinh tế đô thị còn thiếu và yếu, chưa đ ng bộ  các cơ sở 

sản xuất kinh doanh chưa năng động, chậm th ch ứng với tình hình thị trường, 

làm ăn kém hiệu quả  tình trạng tăng dân số cơ h c kh  ki m soát và ảnh hưởng 

của tệ nạn xã hội, cải cách hành ch nh chưa đáp ứng yêu c u… thì một trong 

những nguyên nhân khá quan tr ng đ  là nhiều tiềm năng của thành phố còn b  

ng , chưa được phát huy, nhất là việc phát huy các nhân tố đặc trưng đô thị cho 

quá trình tăng trưởng và phát tri n kinh tế  Ngu n vốn đ u tư cho quy hoạch 

không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống giao thông, nhà ở đô thị còn 

nhiều bất cập so với yêu c u phát tri n, nên chưa phát huy được lợi thế của Thủ 

đô cho tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội  

3.3.    nh gi  c c nhân tố t c  ộng   n tăng trưởng kinh t  thành phố 

 à Nội. 

3.3.1. Nhóm cá  nhân tố truy n thống 

3.3.1.1.  Vốn đầu tư  

Trong giai đoạn  0  -2020, tổng vốn đ u tư toàn xã hội  giá hiện hành  

của thành phố Hà Nội tăng nhanh, g p ph n quan tr ng thúc đ y kinh tế - xã hội 

phát tri n và cơ cấu kinh tế chuy n dịch t ch c c theo hướng công nghiệp h a, 

hiện đại h a  Tổng vốn đ u tư th c hiện trên địa bàn Hà Nội năm  0   đạt    ,  

nghìn t  đ ng  giá hiện hành , chiếm   , % quy mô GR P và tăng   , % so 

với năm  0  , đứng đ u vùng   ng b ng sông H ng và chiếm  0, % tổng vốn 

đ u tư toàn vùng.  
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Bảng 13: Vốn  ầu tư thành phố  à Nội 

 hỉ tiêu 2010 2015 2019 

T TT Q 

2011-

2015 

2011-

2015 

GR P  t  đ ng, giá HH  310.703,0 672.949,0 968.436,0 16,7 9,5 

Tổng vốn đ u tư xã hội  t  đ ng  148.112,0 252685 385313 11,3 11,1 

T  lệ Vốn đ u tư so với GR P 47,7 37,5 39,8     

 ơ cấu vốn đ u tư 100,0 100,0 100,0     

Phân theo nguồn vốn            

Vốn khu vực Nhà nước  30,8 43,4 35,4     

Vốn ngân sách Nhà nước  11,2 27,7 18,1     

Vốn vay  11,1 9 12,1     

Vốn t  c  của các doanh 

nghiệp NN 
7 6 4,4 

    

Vốn huy động khác 1,5 0,7 0,8     

Vốn khu vực ngoài Nhà nước  54,2 45,9 52,2     

Vốn của tổ chức doanh nghiệp 44,5 35,7 40,6     

Vốn của dân cư  9,7 10,2 11,6     

Vốn khu vực đầu tư trực tiếp Nước 

ngoài 15 
10,7 12,4 

    

Phân theo khoản m c  ầu tư           

Vốn đ u tư X     26,9 53,8 61,4     

Vốn đ u tư mua sắm TS   không 

qua XDCB 
30,8 26,8 26,8   

  

Vốn đ u tư bổ sung vốn lưu động   1,4 10,3 5     

Vốn đ u tư s a chữa, nâng cấp 

TS     
36,4 7,3 5,3   

  

Vốn đ u tư khác  4,5 1,8 1,5     

 

                 Nguồn: X  lý số liệu từ Niên giám thống kê thành phố Hà Nội 

Về cơ cấu đ u tư, vốn đ u tư khu v c Nhà nước đạt    ,  nghìn t  đ ng 

 chiếm   , % tổng vốn đ u tư , khu v c ngoài Nhà nước đạt  0 ,  nghìn t  

đ ng  chiếm   , % , khu v c đ u tư tr c tiếp nước ngoài đạt   ,  nghìn t  đ ng 

 chiếm   , %   
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Về thu hút đ u tư tr c tiếp của nước ngoài  Hà Nội tiếp t c phát huy vai 

trò đ u tàu kinh tế của cả nước, thu hút vốn đ u tư tăng cao  Trong năm  0  , 

Thành phố cấp mới     d  án đ u tư tr c tiếp nước ngoài với vốn đ u tư đăng 

k     0  triệu US , tăng   , % về số d  án và giảm   , % về số vốn đăng k  

so với năm  0  , trong đ       d  án  00% vốn tr c tiếp nước ngoài và     d  

án liên doanh, liên kết  Vốn đ u tư tr c tiếp nước ngoài th c hiện trong năm 

 0   đạt     triệu US , giảm   , % so với năm  0    L y kế đến hết năm 

 0  , số d  án đ u tư tr c tiếp nước ngoài được cấp phép còn hiệu l c là     0 

d  án với số vốn đăng k  đạt   ,  t  US   vốn đã th c hiện đạt   ,  t  US   

Hà Nội hiện đang đứng đ u cả nước về thu hút F I với   0   d  án, trong 

đ  vốn F I đ u tư vào công nghiệp - xây d ng chiếm   , %  lĩnh v c bất động 

sản chiếm   , %  thương mại - dịch v  chiếm   , %  nông, lâm nghiệp, thủy 

sản chiếm 0, %   

Ngoài vốn F I đăng k  mới và tăng vốn thì F I đ u tư vào vùng tăng do 

các cá nhân và công ty nước ngoài mua lại cổ ph n của các doanh nghiệp c  tr  

sở, đất đai tại các địa phương trong vùng c  xu hướng ngày càng tăng lên  Tại 

Hà Nội đ u tư F I theo hình thức mua lại cổ ph n chiếm tới  0% tổng ngu n 

vốn đ u tư F I   ác lĩnh v c thu hút đ u tư chuy n dịch d n sang các ngành c  

hàm lượng k  thuật và công nghệ cao hơn  Tuy nhiên mức độ chuy n giao khoa 

h c công nghệ, đổi mới công nghệ còn chậm, năng l c cạnh tranh của doanh 

nghiệp trong nước tại vùng còn nhiều hạn chế, thiếu khả năng cung ứng các sản 

ph m hỗ trợ ngành công nghiệp   

3.3.1.2.  Lao động 

L c lượng lao động  lao động từ    tuổi trở lên  của thành phố Hà Nội 

năm  0   là  ,0  triệu người  T  lệ tham gia l c lượng lao động là   , %, trong 

đ , khu v c thành thị là   , % và khu v c nông thôn là   , %  Số người c  việc 

làm đạt trên  ,  triệu người, chiếm   , % so với tổng số lao động từ    tuổi trở 

lên  Khu v c thành thị chiếm   , % trong tổng số người c  việc làm  khu v c 

nông thôn chiếm   , %, t  lệ thất nghiệp là  ,0%  

 ơ cấu lao động trên địa thành phố Hà Nội đã c  s  chuy n dịch theo 

hướng t ch c c, t  tr ng lao động trong khu v c nông lâm thủy sản đã giảm 

mạnh từ khoảng   % năm  000 xuống   , % năm  00  và d  kiến còn khoảng 

  , % năm  0 0  T  tr ng lao động khu v c công nghiệp - xây d ng tăng từ 

  % năm  000 lên   , % năm  0     ơ cấu lao động và nghề đào tạo đã từng 

bước chuy n dịch theo nhu c u thị trường lao động, theo hướng dịch v  - công 

nghiệp - nông nghiệp  

T  lệ lao động qua đào tạo của Hà Nội lớn, năm  0   đạt trên   , %, 

trong đ  qua đào tạo nghề chiếm   %  Hà Nội là nơi tập trung đông nhất các 

nhà khoa h c đ u ngành và cán bộ quản l  c  trình độ cao, đang công tác tại các  
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 ộ ngành trung ương và hơn    00 cơ sở giáo d c, đào tạo, g m hơn  0 trường 

 ại h c -  ao đẳng, g n   0 cơ quan nghiên cứu khoa h c, số giáo sư, ph  giáo 

sư, tiến s , tiến s  khoa h c đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội chiếm hơn 

  % tổng số các nhà khoa h c trong cả nước  Tốc độ tăng lao động giữa các giai 

đoạn này không c  biến động lớn, bình quân cả giai đoạn tăng  ,  %  Số lao 

động c  tăng lên tương ứng với quy mô nền kinh tế  Các cơ sở giáo d c và đào 

tạo của Hà Nội g p ph n ch nh tạo ra ngu n vốn con người, đ  là l c lượng lao 

động c  tri thức, c  trình độ tay nghề cao hơn  Ngu n lao động đ  lại là l c 

lượng lao động tạo động l c cho tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội  

Tuy nhiên, mặc dù trình độ của người lao động của Hà Nội đã được quan 

tâm và nâng cao d n, nhưng tốc độ tăng t  lệ lao động qua đào tạo vẫn còn 

chậm, nhất là trước s  đòi h i của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đối với các 

ngành k  thuật số,  ig data    phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp   0   ào 

tạo ngu n nhân l c nhất là đào nghề k  thuật cao đ  ph c v  cho phát tri n các 

ngành kinh tế trong đô thị còn yếu   huy n dịch cơ cấu lao động từ khu v c 

năng suất lao động thấp sang khu v c năng suất lao động cao chưa mạnh, thiếu 

lao động k  thuật c  tay nghề và thừa lao động phổ thông, t  lệ thất nghiệp 

thành thị vẫn giữ ở mức cao   

Mặc dù vậy, t  lệ lao động qua đào tạo bài bản, nhất là lao động c  trình độ 

cao về khoa h c và công nghệ như các ngành Clould Computing, Data 

Technology,  ata Analytics, Robotics … còn quá  t và đang rất thấp so với các 

nước trên thế giới, dẫn tới lao động chưa làm chủ được phương thức lao động 

của cuộc  M N   0   

 ội ng  cán bộ khoa h c và công nghệ tập trung đông nhưng còn bất hợp 

l  về ngành nghề, trình độ, lĩnh v c hoạt động   hưa c  nhiều tập th  khoa h c 

mạnh, còn thiếu những chuyên gia đ u ngành c  uy t n ở khu v c và quốc tế  

Hiện tượng chảy máu chất xám, các chuyên gia, cán bộ gi i được nước ngoài 

thu hút và s  d ng vẫn xảy ra   ội ng  cán bộ nghiên cứu được trang bị khá 

vững về l  thuyết nhưng còn hạn chế về năng l c th c hành, k  năng về công 

nghệ  những công nghệ tr ng đi m, c    nghĩa quyết định tạo ra nhiều ngành 

nghề mới và giá trị kinh tế cao còn thiếu và yếu   

 ên cạnh đ , nước ta mới quan tâm đến ngu n cung đào tạo, song đào tạo 

chưa gắn với nhu c u của thị trường   o đ , phải đổi mới tư duy từ chỉ quan tâm 

đến ngu n cung về đào tạo sang quan tâm đến c u về đào tạo, cung về đào tạo 

phải căn cứ vào nhu c u của thị trường, thị trường c n ngành nghề gì mới đào 

tạo ngành nghề đ    
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Bảng 14: Một số chỉ tiêu chủ y u v   ao  ộng thành phố  à Nội 

Chỉ tiêu 2010 2015 2020 
T TT BQ 

2011-2015 2016-2019 

 ân số trong độ tuổi lao động 3.571 3.842 4.034 1,47 1,20 

 ân số trong độ tuổi lao động c  khả 

năng lao động 3.464 3.731 3.920 1,50 1,22 

L c lượng lao động từ    tuổi trở lên 

(Nghìn người  

3577 3921 4022   

Lao động    tuổi trở lên đang làm việc 

hàng năm  Nghìn người  

3472 3845 3944   

T  lệ lao động    tuổi trở lên đang làm 

việc qua đào tạo *   Nghìn người  

43,3 53,1 63,2   

Tỉ lệ thất nghiệp của l c lượng lao 

động trong độ tuổi (%) 

4,7 3,4 2,0   

Tỉ lệ thiếu việc làm của l c lượng lao 

động trong độ tuổi  %  

1,3 0,8 0,3   

              Ngu n  Niên giám thống kê thành phố Hà Nội và t nh toán của tác giả 

 

3.3.1.3. Năng suất các nhân tố tổng hợp TFP 

a. Những mặt đã đạt được 

Với vị thế của Thủ đô, Hà Nội c  tiềm l c khoa h c k  thuật lớn mạnh 

nhất trong cả nước và c  một nền tảng vững chắc ph c v  cho công tác nghiên 

cứu, phát tri n khoa h c và công nghệ   

Thời gian qua, hoạt động khoa h c và công nghệ đã c  những đ ng g p 

quan tr ng trên tất cả các lĩnh v c an ninh, ch nh trị, kinh tế, văn h a, xã hội của 

Thủ đô, ngày càng khẳng định vai trò là đòn b y, là động l c thúc đ y s  nghiệp 

phát tri n kinh tế xã hội của Thủ đô, như  lĩnh v c Khoa h c xã hội và nhân văn, 

lĩnh v c khoa h c t  nhiên, các hoạt động quản l  nhà nước về Tiêu chu n -  o 

lường -  hất lượng, hoạt động an toàn bức xạ hạt nhân, lĩnh v c Sở hữu tr  tuệ, 

hệ thống quản l  chất lượng ISO, lĩnh v c nông nghiệp của Thủ đô ... 

Nhờ đ , Khoa h c và  ông nghệ đã g p ph n tạo ra những chuy n biến rõ 

rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong sản xuất, nâng cao năng l c cạnh 

tranh của sản ph m hàng h a, g p ph n thúc đ y kinh tế thành phố tăng trưởng 

liên t c trong những năm qua  

Tuy nhiên, trước yêu c u của thời đại mới, hoạt động Khoa h c và  ông 

nghệ Thủ đô chưa phát tri n tương xứng với tiềm năng, ngu n nhân l c hiện c , 

c  th  trên các mặt như sau   

b. Những vấn đề còn yếu kém 

+ Năng l c và hiệu quả hoạt động của hệ thống doanh nghiệp còn thấp, S  

chuyên môn h a và năng l c sản xuất của các ngành kinh tế chưa cao  Trình độ 
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công nghệ của các doanh nghiệp thủ đô còn yếu  Ngoài một số doanh nghiệp 

đ u tư nước ngoài c  điều kiện trang bị công nghệ tiên tiến thì ph n lớn các 

doanh nghiệp thủ đô đều trang bị công nghệ c  trình độ trung bình và thấp  Nội 

l c của nền công nghiệp thành phố Hà Nội còn ph  thuộc nhiều vào các doanh 

nghiệp c  vốn đ u tư nước ngoài, trong đ  các doanh nghiệp này chủ yếu chú 

tr ng vào lao động giá r   Khả năng tài ch nh của các doanh nghiệp trong nước 

đ  đ u tư hệ thống sản xuất sang công nghệ cao, công nghệ mới là rất  t  Nhiều 

doanh nghiệp lớn của nhà nước làm ăn thua lỗ  các doanh nghiệp tư nhân h u 

hết là doanh nghiệp vừa và nh , trình độ công nghệ còn lạc hậu, chậm được đổi 

mới  chất lượng sản ph m, năng suất lao động còn thấp, kết quả sản xuất kinh 

doanh suy giảm, nguy cơ t t hậu cao   ác loại công nghệ mang t nh m i nh n 

như công nghệ thông tin, công nghệ sinh h c, công nghệ vật liệu mới chưa được 

phát tri n mạnh  T  động hoá trong ngành công nghiệp còn rất hạn chế  Hệ 

thống các cơ chế, ch nh sách thúc đ y nhu c u đ u tư khoa h c và công nghệ của 

doanh nghiệp  cơ chế hỗ trợ các sản ph m nghiên cứu và phát tri n công nghệ 

trở thành sản ph m hàng h a, đáp ứng nhu c u của các lĩnh v c kinh tế xã hội 

còn thiếu và chưa đ ng bộ  

+ Trình độ khoa h c công nghệ trong quản l , hiệu quả hoạt động của tổ 

chức bộ máy ch nh quyền đô thị, th  chế ch nh trị kinh tế xã hội và hiệu quả của 

hệ thống luật pháp đô thị còn thấp và còn nhiều thách thức   o việc bảo toàn an 

ninh mạng, an ninh kết nối ở nước ta còn yếu, dẫn đến việc dễ mất dữ liệu quan 

tr ng của quốc gia, mất thông tin cá nhân, đời sống riêng tư của công dân c  th  

ảnh hưởng là các nguy cơ đã được cảnh báo  Không  t tập đoàn vẫn lo ngại về s  

an toàn của kho dữ liệu của h  trên điện toán đám mây  An ninh mạng trở thành 

yêu c u cấp thiết khi số h a các doanh nghiệp, dịch v   quản l  an toàn thông 

tin, an ninh mạng c ng là một trong những thách thức lớn đối với bộ máy ch nh 

quyền của thủ đô, đòi h i ch nh quyền phải đủ trình độ về công nghệ và k  năng 

quản l  đ  ứng ph , đ ng thời phải c  nỗ l c quốc gia và quốc tế đ  bảo đảm an 

ninh mạng trước những v  tấn công xuất phát từ cả bên trong và bên ngoài biên 

giới nước ta   

+ S  đ ng bộ, hiện đại và trình độ khoa h c công nghệ của hệ thống kết 

cấu hạ t ng thủ đô còn yếu kém, không đáp ứng yêu c u phát tri n hiện đại h a, 

ứng d ng công nghệ thông minh trong xây d ng và phát tri n đô thị còn rất 

thiếu và yếu, nhất là kết cấu hạ t ng ứng ph  biến đổi kh  hậu   o đ , khoa h c 

công nghệ chưa trở thành động l c mạnh m  thúc đ y phát tri n kinh tế - xã hội 

Thủ đô, chưa phát huy được sức mạnh đ  thúc đ y tăng trưởng kinh tế thành phố 

Hà Nội  

3.3.2. Nhóm các nhân tố đ   trưng đô thị 

3.3.2.1.  Vị tr  của Hà Nội 

Vai trò, vị tr  kinh tế ch nh trị của Hà Nội trong cả nước và hệ thống đô 

thị  Với vai trò là Thủ đô, trái tim của cả nước, đ u não ch nh trị - hành chính 
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quốc gia, Hà Nội được quan tâm và được ban hành các ch nh sách riêng, đặc thù 

riêng được quy định trong Luật Thủ đô, các Nghị quyết của  ộ  h nh trị, các 

văn bản khác của Nhà nước   o đ , Hà Nội c  vị tr  kinh tế, ch nh trị quan 

tr ng, c  ưu thế đặc biệt so với các thành phố khác trong cả nước  

Về vị tr  địa l   Hà Nội c  vị tr  chiến lược quan tr ng, là trung tâm kinh 

tế, ch nh trị, văn h a  Từ năm  00 , L   ông U n muốn xây d ng quốc gia trên 

quy mô lớn, nên đã tìm một nơi c  vị tr  tốt đ  thành lập kinh đô  Nhận thấy 

“ ại La là một đô thị lớn, buôn bán s m uất, c  địa thế r ng cuộn hổ ng i, đất 

đai b ng phẳng, cao mà thoáng, dân cư không phải chịu cảnh ngập l t, lại tiện 

hướng nhìn sông d a núi, muôn vật rất phong phú tốt tươi, là thắng địa của nước 

ta, là chốn t  hội tr ng yếu của bốn phương đất nước,c  th  phát tri n m i mặt 

kinh tế, ch nh trị đến muôn đời sau, ph c hưng toàn diện cả dân tộc”, L  Thái 

Tổ đã ch n  ại La  Hà Nội ngày nay  đ  c  th  xây d ng thành công một trung 

tâm ch nh trị, kinh tế, văn hoá cho cả nước  Ngày nay, Hà Nội n m ở trung tâm 

vùng   ng b ng sông H ng, nơi c  đất đai tương đối b ng phẳng,  t chịu tác 

động bởi thiên tai, bão l , thuận lợi cho xây d ng và phát tri n đô thị c ng như 

bảo vệ an ninh quốc phòng   

 Số lượng các đô thị vệ tinh xung quanh Hà Nội c  khá nhiều, đ  là các 

thành phố Hải Phòng, Hạ Long, Hải  ương,  ắc Ninh, Vĩnh Yên, Phúc Yên, 

Hưng Yên,  Thái  ình, Nam  ịnh, Hà Nam, Ninh  ình và các thị xã, thị trấn  

Khoảng cách trung bình đến các trung tâm đô thị bên ngoài thành phố là  0-65 

km.  

Về hệ thống hạ t ng kết nối liên vùng  Hà Nội là đ u mối giao thông của 

vùng, cả nước với quốc tế với hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và 

đường hàng không phát tri n, dễ dàng giao thương với bên ngoài, là c a kh u 

quốc tế quan tr ng hàng đ u của đất nước  Từ Hà Nội đi các thành phố, thị xã 

của vùng   ng b ng sông H ng c ng như của cả nước rất dễ dàng b ng cả 

đường bộ, sắt, thủy và hàng không  Hà Nội c    sân bay dân d ng, là đ u mối 

giao thông của   tuyến đường sắt,   tuyến đường quốc lộ đi qua trung tâm  Hà 

Nội c  vị tr  quan tr ng trên hai hành lang kinh tế Việt Nam - Trung Quốc   ôn 

Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh - Lạng Sơn - Hà Nội - Hải 

Phòng.  ây là hai tuyến hành lang quan tr ng trong chiến lược phát tri n kinh tế 

- xã hội của các tỉnh ph a Nam Trung Quốc c ng như các tỉnh ph a  ắc Việt 

Nam trong đ  c  Hà Nội là đ u mối trung tâm   

   là những yếu tố gắn b  chặt ch  Hà Nội với các trung tâm trong cả 

nước và tạo điều kiện thuận lợi đ  Hà Nội phát tri n mạnh giao lưu buôn bán với 

nước ngoài, tiếp nhận kịp thời các thông tin, thành t u khoa h c và k  thuật của 

thế giới  tham gia vào quá trình phân công lao động quốc tế, khu v c và cùng 

hội nhập vào quá trình phát tri n năng động của khu v c  ông Á - Thái Bình 

 ương   
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Vị tr  địa l  của Hà Nội một thế mạnh đ  thúc đ y giao lưu thương mại, 

văn h a, xã hội  Vị tr  của Hà Nội rất thuận lợi cho thúc đ y tăng trưởng kinh tế 

và có tác động t ch c c tới tăng trưởng kinh tế  

3.3.2.2. Quy mô của thành phố Hà Nội 

Về quy mô diện t ch, Hà Nội c  diện t ch t  nhiên là    ,    ha  gấp  ,  

l n diện t ch thành phố Hà Nội c    Thủ đô Hà Nội hiện n m trong top    Thủ 

đô lớn nhất thế giới  Hà Nội được mở rộng, c  qu  đất đô thị lớn, đất đai tương 

đối b ng phẳng, rất thuận lợi đ  c  th  phát tri n đô thị, công nghiệp, xây d ng 

các công trình hiện đại, quy mô lớn, thuận lợi cho phát tri n kinh tế – xã hội 

trong tương lai và được nhiều nhà đ u tư trong và ngoài nước quan tâm.  

 Theo quy hoạch chung thành phố Hà Nội đến năm  0 0, t m nhìn đến 

năm  0 0 được phê duyệt tại quyết định số      Q -TTg,  ngày 26/07/2011 

của Thủ tướng  h nh phủ, d  báo dân số Hà Nội đến năm  0 0 là khoảng  ,0-

 ,  triệu người  Mật độ dân số đến năm  0 0 là     0 người km
2
,
  
đến năm  0 0 

mật độ dân số đạt       người km
2 
  Như vậy, theo quy hoạch này, quy mô diện 

t ch đô thị thành phố Hà Nội rất rộng, đủ sức chứa cho quy mô dân số thành phố 

Hà Nội tới năm  0 0 với mật độ dân số thấp hơn rất nhiều so với các Thủ đô 

khác trên thế giới   

Về quy mô dân số  Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm  0  , 

quy mô dân số thành phố Hà Nội năm  0   là   0  ,  nghìn người, tăng  ,   

l n so năm  0 0  Trong đ , dân số thành thị là      ,  nghìn người, chiếm 

  , %,và tăng  ,  l n so năm  0 0  dân số nông thôn chiếm   , %  Hà Nội là 

thành phố đông dân thứ   của cả nước  chỉ sau TP H   h  Minh   Tốc độ đô thị 

h a phát tri n tương đối nhanh, đạt  , %, cao hơn tốc độ đô thị h a của toàn 

vùng đ ng b ng Sông H ng   , %  và cao hơn tốc độ đô thị h a bình quân của 

cả nước   , %   

Mật độ dân số hay mức độ đậm đặc dân số của thành phố Hà Nội  tăng 

khá nhanh, năm  0   tăng     người km
2
 so với năm  0 0  T  lệ tăng dân số 

bình quân năm trong mười năm  0  - 0 0 là  ,  % năm, cao hơn mức tăng của 

cả nước   ,  % năm  và cao thứ   trong vùng   ng b ng sông H ng   

Bảng 15: So s nh quy mô dân số của  à Nội năm 2019 so với  một số               

 ô thị trên th  giới  

TT  hỉ tiêu 
 iện t ch 

(km
2
) 

 ân số - 

nghìn 

người 

Mật độ 

dân số 

(/km
2
) 

1 Seoul  Hàn Quốc  605,5 10,3 17.009 

2 Manila (Philippines) 636,0 10,5 16.497 

3  elhi  Ấn  ộ  1.483 16,8 11.320 
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TT  hỉ tiêu 
 iện t ch 

(km
2
) 

 ân số - 

nghìn 

người 

Mật độ 

dân số 

(/km
2
) 

4 Taipei ( ài Loan  271,8 2,6 9.626 

5  ăngkok  Thái Lan  1.568,7 10,0 6.375 

6 Singapore 699,0 4,2 6.066 

7 Kuala Lumpur (Malaixia) 243,0 7,99 5.859 

8 New York  M   2.187,1 12,5 5.699 

9 Tokyo-Nhật  ản 8,547 38,1 4.500 

10 Thượng Hải 6.340,5    24,2 3.826 

11 Jakarta (indonesia) 2.682,3 8,7 3.253 

12 Hà Nội 3.358,0 7,9 2.410 

13  ắc Kinh 16.410,5 21,5 1.311 

Nguồn: Báo quốc tế  các trang niên giám thống kê nước ngoài  

Mật độ dân số khá cao, đạt       người km , đứng thứ  , sau thành phố 

H   h  Minh        người km  , cao gấp  ,  l n so với mật độ dân số cả nước  

Trong đ , mật độ dân số    quận nội thành và    huyện ngoại thành chênh lệch 

nhau khá lớn  Khu v c nội thành đạt        người km   hay   ,   người  m  , 

trong khi khu v c ngoại thành chỉ đạt    ,  người km   Tương ứng với 0,    

người  m    Mật độ dân số khu v c nội thành gấp     l n khu v c ngoại thành 

và gấp  ,  l n mật độ dân số trung bình toàn thành phố  Nam giới là  ,   triệu 

 chiếm   , %,  và nữ giới là  ,0  triệu  chiếm  0, %   Khoảng cách về dân số 

giữa quận và huyện, giữa thành thị và nông thôn và ngay cả giữa các huyện 

ngoại thành còn khá lớn   iều đ  chứng t  đô thị h a của Hà Nội không đều  

Khu v c nội thành c  thị trường tiêu th  hàng h a, sản ph m, dịch v  và thị 

trường lao động rộng lớn, từ đ  thúc đ y sản xuất kinh doanh và đ ng g p nhiều 

cho ngân sách nhà nước, trong khi ngoại thành dân cư thưa thớt nên sức mua và 

thị trường lao động còn thiếu và yếu  

 Với quy mô dân số đ , năm  0  , người dân Hà Nội đã tạo ra tổng sản 

ph m nội địa đạt mức   0,  t  đ ng  T nh chung cả giai đoạn  0  - 2020, trung 

bình mỗi năm l c lượng lao động của Hà Nội đã tạo ra Tổng sản ph m nội địa 

đạt mức trung bình khoảng  00 t  đ ng một năm, đứng thứ   toàn quốc   ên 

cạnh đ , dân số đông s  tạo nên ngu n thu lớn hơn từ thuế, ph  …đ  tạo vốn cho 

cho ch nh quyền đô thị đ u tư phát tri n  Quy mô dân số đã g p một ph n tạo ra 

sức mạnh kinh tế cho đô thị  

Năm  0  , mật độ dân số của Thủ đô Singapore là   0   người  km
2
 , 

 ăng kok là       người  km
2
, Kuala Lumper là       người  km

2 …
 Từ thống 

kê của bảng trên cho thấy, quy mô dân số của Hà Nội theo quy hoạch là khá 

thấp, chưa  phù hợp nhu c u th c tế và làm giảm sức phát tri n kinh tế của Hà 

Nội  Vì vậy, nên cân nhắc quy hoạch mật độ dân số Hà Nội đến năm  0 0 tăng 
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lên cao b ng trung bình các nước trong khu v c là phù hợp đ  Hà Nội không chỉ 

là một đô thị c  diện t ch lớn mà còn c  quy mô dân số phù hợp, tạo sức bật cho 

tăng trưởng kinh tế.   

Quy mô đô thị tăng nhanh theo tốc độ đô thị h a và các quyết định mở 

rộng gianh giới hành ch nh và nâng cấp đô thị, trong khi quy hoạch đô thị, xây 

d ng hệ thống kết cấu hạ t ng k  thuật và hạ t ng xã hội chưa đáp ứng kịp thời 

và thiếu đ ng bộ  

Về mật độ kinh tế  hay sự tập trung các cơ sở kinh tế 

Tác giả t nh toán các chỉ tiêu mật độ kinh tế đô thị theo công thức đã nêu 

tại m c          Nội hàm các nhân tố chủ yếu, và lập bảng như sau  

Bảng 17: So sánh chỉ tiêu m t  ộ kinh t  của  à Nội với một số  ô thị khác 

Thành phố 

GDP/GRD
P              

(Tỷ đồng, 
giá ss) 

GDP/GRDP 
công 

nghiệp - 
xây dựng 

GDP/GRDP 
dịch vụ và 

khác 

Diện tích 
tự nhiên 

(Km2) 

GDP/(G
RDP 

*DTTN)              

GDP/(
GRDP 
cn*DT

TN) 

GDP/(
GRDP 

dv 
*DTTN

) 

Hệ số so với cả nước( 
lần) 

  (1) (2) (3) (4) (1/4) (2/4) (3/4) (1/4) 2/4 3/4 

Năm 2010                     

Cả nước 2.157.828,0 693.351,0 1.067.901,0 331.006,3 6,52 2,09 3,23       

Hà Nội 310.703,0 90.144,0 176.424,0 3.328,9 93,34 27,08 53,00 14,3 12,9 16,4 

Hải Phòng 60.702,2 21.012,9 29.826,5 1.527,0 39,75 13,76 19,53 6,1 6,6 6,1 

Đà Nẵng 34.763,0 7.517,0 22.632,0 1.285,4 27,04 5,85 17,61 4,2 2,8 5,5 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 512.522,0 141.071,0 368.038,0 2.095,5 244,58 67,32 175,63 

37,5
2 32,1 54,4 

Cần Thơ 43.840,4 16.626,3 21.593,4 1.401,0 31,29 11,87 15,41 4,8 5,67 4,8 

Năm 2015                     

Cả nước 2.875.856,0 982.411,0 1.430.909,0 331.200,9 8,68 2,97 4,32       

Hà Nội 497.473,0 103.509,0 380.864,0 3.324,5 149,64 31,14 114,6 
17,2

3 10,5 26,5 

Hải Phòng 102.073,6 37.724,9 50.994,9 1.527,0 66,85 24,71 33,40 7,7 8,33 7,7 

Đà Nẵng 51.614,0 12.304,0 32.520,0 1.284,9 40,17 9,58 25,31 4,6 3,23 5,9 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 726.140,0 183.805,0 537.873,0 2.096,0 346,44 87,69 256,6 

39,9
0 29,6 59,4 

Cần Thơ 41.116,9 12.851,9 19.827,0 1.439,0 28,57 8,93 13,78 3,3 3,01 3,19 

Năm 2019                     

Cả nước 3.738.545,9 1.353.048,6 1.874.865,7 331.236,0 11,29 4,08 5,66       

Hà Nội 660.900,0 147.529,0 499.164,0 3.358,6 196,78 43,93 148,6 17,4 10,7 
26,2

6 

Hải Phòng 170.520,0 84.389,7 68.450,5 1.561,8 109,18 54,04 43,8 9,67 13,2 7,7 

Đà Nẵng 69.056,0 15.476,0 44.499,0 1.284,9 53,75 12,04 34,6 4,76 2,95 6,1 

Thành phố 
Hồ Chí Minh 977.846,0 247.539,0 724.835,0 2.061,4 474,36 

120,0
8 351,6 

42,0
3 29,4 62,1 

Cần Thơ 54.895,0 18.917,8 26.204,2 1.439,0 38,15 13,15 18,2 3,38 3,22 3,2 

Nguồn: T nh toán của tác giả 
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3.3.2.3. Quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội 

- Quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội Theo quyết định số 1259/QĐ-TTg  

ngày 26/07/2011 của Thủ tướng Ch nh phủ 

Theo quyết định số      Q -TTg  ngày 26/07/2011 của Thủ tướng  h nh 

phủ phê duyệt quy hoạch chung thành phố Hà Nội đến năm  0 0, t m nhìn đến 

năm  0 0, Hà Nội c i    đơn vị hành ch nh cấp huyện, g m   thị xã,    thị trấn, 

   quận và được quy hoạch với các nội dung ch nh như sau   

Về phân khu chức năng, Thủ đô Hà Nội phát tri n theo mô hình chùm đô 

thị, g m khu v c đô thị trung tâm,   đô thị vệ tinh và các thị trấn  Năm đô thị vệ 

tinh g m đô thị Hòa Lạc, Sơn Tây, Xuân Mai, Phú Xuyên và S c Sơn   ác đô 

thị vệ tinh và các thị trấn được kết nối với lõi đô thị trung tâm b ng hệ thống 

giao thông đường vành đai, kết hợp các tr c hướng tâm, liên kết với mạng lưới 

giao thông vùng và quốc gia  Khu v c lõi đô thị trung tâm được phân cách với 

các đô thị vệ tinh, các thị trấn b ng hành lang xanh  chiếm  0% diện t ch đất t  

nhiên của thành phố   

+ Khu v c đô thị trung tâm được phát tri n mở rộng từ khu v c nội đô về 

phía Tây-Nam đến đường vành đai   và về ph a  ắc với khu v c Mê Linh,  ông 

Anh  ph a  ông đến khu v c Gia Lâm và Long  iên  Khu nội đô lịch s  giới 

hạn từ ph a Nam sông H ng đến đường vành đai  , là khu v c bảo t n di sản 

văn h a Thăng Long, các giá trị truyền thống của người Hà Nội  Khu nội đô mở 

rộng giới hạn từ đường vành đai   đến sông Nhuệ, là khu v c phát tri n các khu 

đô thị mới, các trung tâm văn h a, dịch v  - thương mại cấp thành phố c  chất 

lượng cao, kiến trúc hiện đại  

+  ác đô thị vệ tinh   ô thị vệ tinh Hòa Lạc c  chức năng ch nh về khoa 

h c công nghệ và đào tạo   ô thị vệ tinh Sơn Tây là đô thị văn h a lịch s , du 

lịch nghỉ dư ng  tr ng tâm là khu bảo t n Thành cổ Sơn Tây, làng cổ  ường 

Lâm và phát tri n mới trung tâm ph c v  du lịch gắn với h  Xuân Khanh, các 

dịch v  đào tạo, y tế và các đô thị mới   ô thị vệ tinh Xuân Mai là đô thị dịch v  

- công nghiệp hỗ trợ phát tri n ti u thủ công nghiệp và hệ thống làng nghề   ô 

thị vệ tinh Phú Xuyên là đô thị công nghiệp, đ u mối giao thông và trung 

chuy n hàng h a   ô thị vệ tinh S c Sơn là đô thị phát tri n về công nghiệp và 

dịch v  hàng không, du lịch nghỉ dư ng sinh thái   

+  ác thị trấn được xây d ng theo mô hình đô thị sinh thái mật độ thấp  

Phát tri n các thị trấn huyện lỵ trở thành trung tâm kinh tế - xã hội của các 

huyện  Phát tri n   thị trấn Phúc Th , Quốc Oai,  húc Sơn thành các đô thị sinh 

thái  Phát tri n nông thôn Hà Nội theo mô hình “Nông thôn mới”   

 ến nay, Hà Nội đã hoàn thành phê duyệt quy hoạch chung, lập các đ  án 

quy hoạch phân khu và một số đ  án quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị cho giai 

đoạn đến năm  0 0  
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Bảng 16: Một số chỉ tiêu trong quy hoạch không gian                                       

thành phố  à Nội    n năm 2050 

Chỉ tiêu 

 iện 

trạng 

2019 

Dự b o 

2020 

Dự b o 

2030 

Dự b o 

2050 

 ân số  triệu người  8,1 7,3 - 7,9 9,0 - 9,2 
tối đa 

10,8 

T  lệ đô thị h a  %  49,4 58 - 60 65 - 68 70 - 80 

Mật độ dân số 

 người km   
2.398 1.316 2.750 3.229 

 ất xây d ng đô thị  %  - 

21,8% 

diện t ch 

t  nhiên 

28,3% 

diện t ch 

t  nhiên 

- 

Ngu n  Niên giám thống kê Tp  Hà Nội và Quyết định số      Q -TTg  

phê duyệt Quy hoạch chung xây d ng Thủ đô Hà Nội đến năm  0 0 và t m nhìn 

đến năm  0 0  

- Đánh giá quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội  

Quy hoạch không gian đô thị thành phố Hà Nội còn khá sơ sài và còn 

nhiều bất cập, đ  c ng là một trong những nguyên nhân Hà Nội chưa phát huy 

được hết vốn cơ sở vật chất đô thị cho tăng trưởng kinh tế  Th  hiện ở các mặt 

như sau  

+ Phương pháp lập quy hoạch còn nhiều bất cập, chưa c  t m nhìn quy 

hoạch cho tương lai xa  Phương pháp d  báo dân số và t  lệ đô thị h a còn chưa 

ch nh xác     th , Hà Nội quy hoạch dân số đến năm  0 0 là        người km
2
, 

do đ  phương án quy hoạch đã t nh toán bố tr  các công trình hạ t ng kinh tế - xã 

hội như trường h c, nhà tr , hệ thống hạ t ng k  thuật đủ đ  đáp ứng cho số dân 

số theo quy hoạch này  Nhưng trên th c tế, đến năm  0  , mật độ dân số Hà 

Nội đã là       người km
2
, gấp  ,   l n - g n gấp đôi dân số d  báo của quy 

hoạch Hà Nội, t  lệ đô thị h a năm  0   là   %, đến năm  0 0 số dân sống tại 

khu v c đô thị s  vượt khá xa d  báo  Như vậy, quy hoạch còn chưa theo kịp tốc 

độ đô thị h a và dịch chuy n lao động nhanh vào đô thị, đi sau s  phát tri n của 

th c tế xã hội và thị trường, chạy theo sau đô thị h a và nhu c u của người dân  

Quy hoạch cho một số dân  t hơn th c tế đã dẫn đến Hà Nội thiếu các trường 

h c, nhà tr , thiếu dịch v  công, kết cấu hạ t ng không đảm bảo và bị quá tải do 

không được thiết kế với mật độ dân số như thế ngay từ đ u   

+Thời gian lập quy hoạch Hà Nội quá dài. Theo luật quy hoạch đô thị, 

quy hoạch đô thị được th c hiện theo   bước  Sau khi Quy hoạch chung được 

phê duyệt, các quy hoạch phân khu s  được lập, sau khi quy hoạch phân khu 

được phê duyetej s  tri n khai quy hoạch chi tiết  Quy hoạch chung Hà Nội  
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phân chia và xác định chức năng từng khu v c và c  một số chỉ tiêu đơn giản 

như dân số, t  lệ đô thị h a   ến quy hoạch phân khu dân số được xác định ở 

quy hoạch chung  đến năm  0 0 là  ,  -  ,  triệu người  s  phân chia cho từng 

khu, xác định rõ chức năng s  d ng đất cho các ngành kinh tế, nguyên tắc tổ 

chức không gian, kiến trúc cảnh quan, chỉ tiêu về dân số, s  d ng đất, hạ t ng k  

thuật, công trình hạ t ng xã hội đối với từng phân khu, đánh giá môi trường 

chiến lược  Quy hoạch phân khu lập xong các nhà đ u tư mới biết ch nh xác 

thông tin quy hoạch đ  lập kế hoạch đ u tư c  hiệu quả  Quy hoạch chi tiết s  

tiếp t c phân chia nh  hơn nữa và xác định chỉ tiêu s  d ng đất quy hoạch đô 

thị, yêu c u quản l  kiến trúc, cảnh quan, bố tr  công trình hạ t ng k  thuật, công 

trình hạ t ng xã hội của từng lô đất nh m c  th  hoá quy hoạch phân khu  Th c 

tế cho thấy, quy hoạch chung Hà Nội được phê duyệt năm  0  , đến năm  0  -

 0  , Hà Nội mới phê duyệt xong quy hoạch chung các huyện ngoại thành và 

quy hoạch phân khu các quận nội thành   ến nay, năm  0 0, Hà Nội vẫn chưa 

được phủ k n quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết còn rất thiếu  Trong khi k  

điều chỉnh quy hoạch mới  giai đoạn  0   –  0 0  đã đến và quy hoạch c  đã 

hết hiệu l c  Trên một địa bàn rộng, thời gian th c hiện xong quy hoạch theo   

bước mất g n  0 năm, trên th c tế g i là c  quy hoạch, nhưng th c chất c  th  

coi như chưa c  quy hoạch, do quy hoạch chung và quy hoạch phân khu còn 

thiếu nhiều chỉ tiêu, các chỉ tiêu đã c  lại giản đơn, chung chung, chưa xác định 

được vị tr  c  th , chưa t nh tới các yếu tố d  báo theo thị trường, dẫn đến không 

có gì rõ ràng   o đ , nhà đ u tư không th  tri n khai đ u tư được  Vì vậy, quy 

hoạch đôi khi còn chạy theo đề xuất của các chủ đ u tư, tạo ra cơ chế xin - cho, 

dẫn đến quy hoạch phải thường xuyên điều chỉnh c c bộ nhiều l n   iều này đã 

gây khó khăn trong việc thu hút đ u tư, hạn chế mức tăng trưởng GR P của 

thành phố Hà Nội  

+    th  thấy, từ d  báo sai dân số và l a ch n quy mô dân số đến năm 

 0 0 và  0 0 không phù hợp với quy mô đô thị, sau đ  lại lấy số dân này đ  

khống chế chiều cao các công trình xây d ng và nhà ở  nếu công trình cao thì 

dân số s  vượt dân số quy định trong quy hoạch , dẫn đến thành phố Hà Nội 

phát tri n theo chiều ngang, s  d ng đất đai còn lãng ph , chưa hiệu quả   

+ Quy hoạch không gian chủ yếu mới xét tới t nh k  thuật đơn thu n, 

phân khu chức đơn năng đơn giản và một số vấn đề như bảo t n văn h a, giữ lại 

các khoảng không gian xanh, h  nước... nhưng các chỉ tiêu quy hoạch chưa xét 

tới kinh tế, c ng như chưa l ng ghép và t nh toán được các chỉ tiêu kinh tế, nên 

chưa đưa ra các phương án tối ưu đ  đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho thành 

phố  Thiếu các quy định đ  đạt hiệu quả tối đa cho tăng trưởng và phát tri n kinh 

tế là nhược đi m lớn nhất trong quy hoạch không gian của Hà Nội  V  d , quy 

định trong toàn bộ khu nội đô lịch s  giới hạn từ ph a Nam sông H ng đến 

đường vành đai   chỉ được xây d ng nhà nh  hơn   t ng đ  bảo t n, trong khi 
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c ng trong khu v c này, dân cư vẫn sinh sống, c n phát tri n kinh tế, không phải 

chỗ nào c ng c n bảo t n, do đ , việc xây d ng các tòa nhà nh  hơn   t ng ở 

khu v c này là không đảm bảo hiệu quả kinh tế  Quy hoạch đô thị đã được th c 

hiện và tri n khai, nhưng chưa th c s  quan tâm, chú tr ng đến hiệu quả kinh tế 

của quy hoạch  

Ngược lại, trong các mô hình tăng trưởng kinh tế, khi xét tới động l c 

thúc đ y tăng trưởng kinh tế, các nhà kinh tế chủ yếu xét đến các nhân tố truyền 

thống như vốn, lao động, khoa h c công nghệ…mà không quan tâm đến nhân tố 

quy hoạch đô thị c ng là một nhân tố c  t m quan tr ng lớn tới thúc đ y tăng 

trưởng kinh tế đ  kịp thời can thiệp vào các chỉ tiêu và phương pháp lập quy 

hoạch không gian đô thị của Hà Nội    

+ Mật độ xây d ng của Hà Nội hiện nay khá cao, cao gấp đôi Thủ đô của 

Singapore, điều đ  chứng t  các không gian cây xanh, công viên, không gian mở 

của Hà Nội không nhiều, vấn đề bảo vệ môi trường và chất lượng sống của 

người dân đô thị còn thấp  Trong khi hệ số s  d ng đất của Hà Nội lại rất thấp 

do xây d ng nhiều nhà thấp t ng, phát tri n không gian theo chiều rộng, còn 

thiếu nhà cao t ng   o đ , chưa đảm bảo s  d ng s  d ng tiết kiệm đất đai, đảm 

bảo các chỉ tiêu tăng trưởng và phát tri n kinh tế từ việc phân bố không gian, 

mật độ, chiều cao, chưa tối ưu h a hệ số s  d ng đất và chưa tạo được sức bật 

cho tăng trưởng kinh tế đô thị  Quy hoạch chưa đạt được hiệu quả tăng trưởng 

kinh tế xét từ mật độ xây d ng và hệ số s  d ng đất do các chỉ số này đang đi 

ngược với xu thế chung   

+  hưa đ ng bộ với nhiều ngành, lĩnh v c khác  Không chỉ thiếu các chỉ 

tiêu t nh toán hiệu quả kinh tế - xã hội, chưa gắn với vốn đ u tư và cơ cấu vốn 

đ u tư, quy hoạch không gian Hà Nội còn chưa quy quy hoạch rõ khu v c đ  

xây d ng những công trình đẹp là đi m nhấn đô thị, chưa gắn với các công trình 

kiến trúc và các quy định về kiến trúc đô thị dẫn tới chất lượng quy hoạch trong 

không gian đô thị, th  hiện ở mật độ, chiều cao còn hạn chế   iều đ  c ng dẫn 

tới kiến trúc đô thị Hà Nội chưa đẹp, nhất là hai bên các tuyến phố, các tr c 

đường ch nh   

+   hưa cập nhật được trình độ khoa h c công nghệ hiện đại của thế giới 

vào hệ thống kết cấu hạ t ng trong quy hoạch đô thị, chưa đ ng bộ được với hệ 

thống giao thông và các công trình ng m như hệ thống giao thông công cộng đ  

tiết kiệm nhiên liệu  hệ thống giao thông đa cấp, ng m và trên cao đ  tiết kiệm 

đất đai   hưa đáp ứng yêu c u ứng ph  với biến đổi kh  hậu   ác hệ thống cấp 

thoát nước còn nhiều bất cập, chỉ c n một trận mưa lớn hoặc kéo dài khoảng một 

tu n là Hà Nội c  th  phải đối mặt với việc ngập l t  

+  ông tác th c hiện theo quy hoạch không gian còn tri n khai chậm  S  

yếu kém trong lập quy hoạch không gian dẫn đến kh  khăn và kéo dài thời gian 



112 
 

cho doanh nghiệp trong quá trình th c hiện, làm giảm đáng k  s  phát tri n của 

các doanh nghiệp, ảnh hưởng không nh  tới tăng trưởng kinh tế  

 + Phong cách quy hoạch Hà Nội không theo phương án th c d ng, tối ưu 

về kinh tế  phong cách quy hoạch ô bàn cờ  như các nước phát tri n, c ng không 

theo phong cách quy hoạch thành phố đẹp như một k  quan   ên cạnh đ , công 

tác quản l  đô thị theo quy hoạch còn chưa nghiêm dẫn đến tình trạng trật t  xây 

d ng và văn minh đô thị không đảm bảo  o đ , chưa tạo ra được phong cách 

riêng và chưa phát huy được bản sắc văn h a dân tộc của Thủ đô ngàn năm văn 

hiến, c ng như bản sắc văn h a dân tộc Việt Nam, đ ng thời chưa khai thác 

được nhân tố quy hoạch không gian đô thị đ  thu hút được khách du lịch, nhất là 

du khách quốc tế   

   th  thấy, quy hoạch đô thị đến năm  0 0 mà thành phố Hà Nội đang 

th c hiện đã sai và lạc hậu dù mới đến năm  0 0 và thành phố chưa th c hiện 

xong   bước quy hoạch, thậm ch  tiếp t c th c hiện s  gây ra kìm hãm s  tăng 

trưởng kinh tế của Thủ đô   o đ , trong thời gian tới, c n c  giải pháp lập mới 

hoặc điều chỉnh quy hoạch Hà Nội gắn với t nh kinh tế đ  đạt được hiệu quả 

tăng trưởng và phát tri n kinh tế - xã hội Thủ đô   

3.3.2.4. Kiến trúc  cảnh quan đô thị thành phố Hà Nội 

- Th c trạng kiến trúc, cảnh quan đô thị thành phố Hà Nội 

Về kiến trúc, Hà Nội c  thế mạnh là c  trên    00 công trình di t ch lịch 

s  - văn hoá qu  giá c  giá trị cao về nghệ thuật kiến trúc, điêu khắc, khảo cổ và 

tôn giáo gắn liền với lịch s  phát tri n của dân tộc, trong đ  c  trên  00 di t ch 

được xếp hạng cấp quốc gia, trên    00 di t ch được xếp hạng cấp tỉnh  Mật độ, 

số lượng công trình di t ch lịch s  của Hà Nội vào hàng cao nhất nước  Trong đ  

công trình đạt danh hiệu  i sản văn h a thế giới c ng nhiều nhất trong cả nước, 

được tổ chức Giáo d c, Khoa h c và Văn h a Liên Hiệp Quốc  UNES O  trao 

tặng cho   đối tượng  Hoàng thành Thăng Long,     ia tiến sĩ ở Văn Miếu - 

Quốc T  Giám, Hội Gi ng ở Phù  ổng và S c Sơn, ca trù, T n ngư ng thờ Mẫu 

và Kéo co. Ngoài ra, c     di t ch được xếp hạng di t ch quốc gia đặc biệt, g m  

Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu-Quốc T  Giám, h  Hoàn Kiếm-đền Ng c 

Sơn, đền Phù  ổng, đền S c Sơn, đền  ổ Loa, chùa Th y, chùa Tây Phương, 

đình  hèm, đình Tây   ng, đền Hát Môn, đền Hai  à Trưng, danh thắng Hương 

Sơn   ác danh thắng, di t ch lịch s  nổi tiếng khác phải k  đến như chùa Một 

 ột, Lăng  hủ tịch H   h  Minh, khu phố cổ    phố phường, khu phố c , thành 

cổ Sơn Tây,     các công trình t n ngư ng là hệ thống chùa chiền, đình, đền thờ 

cổ với nhiều lễ hội làng Việt cổ…gắn liền với các di sản văn h a phi vật th  là 

đặc trưng riêng văn h a Việt các trò chơi dân gian  đấu vật, múa rối nước…   
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Về cảnh quan  Hà Nội c  cảnh quan sinh thái t  nhiên rất đẹp, thơ mộng 

và yên bình  Hà Nội là một trong những thành phố giữ gìn được nét đặc trưng cổ 

k nh với những khu phố cổ, phố c  theo kiến trúc phương Tây xen k  hệ thống 

chùa chiền, nhà thờ, cây xanh, công viên nh  và h  nước  Kh  hậu của Hà Nội 

thuận lợi cho nhiều loại cây xanh sinh sôi, phát tri n  Hà Nội c  hàng trăm nghìn 

cây xanh thuộc  0 loài th c vật bậc cao được tr ng trên các công viên, vườn 

hoa, đường phố, trong đ  c  Vườn  ách thảo, các làng hoa và cây cảnh nổi tiếng 

ở Hà Nội như Nghi Tàm, Ng c Hà, Quảng  á, Láng, Nhật Tân  v v    kết hợp 

với khoảng    00 ha ao, h , đ m, trong đ  khu v c nội thành c  những h  lớn 

như H  Tây,  ảy Mẫu, Trúc  ạch, Hoàn Kiếm, Thiền Quang, Thủ Lệ, Giảng 

Võ, Ng c Khánh, Linh  àm     ặc biệt c  h  Hoàn Kiếm còn là một di t ch lịch 

s , H  Tây với diện t ch g n  00 ha là tài sản vô giá của Thủ đô c ng như cả 

nước  Hệ thống sông H ng, Sông  à, sông  áy, sông T ch, sông  ùi và sông 

Nhuệ chảy qua g p ph n tạo nên cho thành phố Hà Nội một cảnh quan sinh thái 

t  nhiên đẹp  

 Những đặc trưng văn hoá Việt và các c ng trình di t ch lịch s , danh lam 

thắng cảnh, đ  là ngu n l c và lợi thế cho phát tri n những ngành đem lại giá trị 

gia tăng cao và tạo xuất kh u tại chỗ như phát tri n du lịch và các dịch v  văn 

hoá khác cho thành phố Hà Nội, tăng thu cho ngân sách nhà nước từ ngành du 

lịch, dịch v , g p ph n thức đ y tăng trưởng kinh tế, là tiền đề đ  xây d ng Hà 

Nội trở thành là một trung tâm du lịch lớn của cả nước, khu v c và thế giới  

Theo quy hoạch Hà Nội mới, Thủ đô Hà Nội được cơ cấu thành bốn ph n  

khu nội đô lịch s , khu nội đô mở rộng, các vùng đệm xanh, các đô thị vệ tinh 

 bao g m cả các thị trấn  và khu v c nông thôn   ác công trình xây d ng, kiến 

trúc do đ  c ng c  đặc đi m riêng khác biệt với từng khu v c trong thành phố   

-  Với khu vực nội đô lịch s , các công trình kiến trúc tiêu bi u c  th  k  

đến như  Khu di t ch hoàng thành Thăng Long được  UNES O công nhận là di 

sản văn h a thế giới, Văn Miếu Quốc T  Giám xây d ng năm  0 0 dưới triều 

nhà L , di tích Quốc gia đặc biệt, được coi là trường đại h c đ u tiên của nước 

ta   hùa Một  ột - xây d ng năm  0  , di t ch lịch s  kiến trúc nghệ thuật Quốc 

gia và được tổ chức K  l c châu Á xác lập k  l c “ngôi chùa c  kiến trúc độc 

nhất ở  hâu Á”   ột cờ Hà Nội hay còn g i K  đài Hà Nội được xây d ng năm 

  0  dưới triều nhà Nguyễn,  hùa Trấn Quốc g n   00 tuổi, được xây d ng 

dưới thời vua L  Nam  ế      -     , một trong những ngôi chùa cổ nhất của 

Hà Nội … (nguồn: trang báo điện t  

https://www.tapchikientruc.com.vn/chuyen-muc/thang-long-ha-noi-va-di-san-

kien-truc-nghin-nam.html và trang https://toplist.vn/top-list/cong-trinh-kien-

truc-tieu-bieu-cua-thu-do-ha-noi-2038.htm). Tháp Rùa cùng với đền Ng c Sơn, 

tháp  út, c u Thê Húc   bên H  Gươm là đi m nhấn cổ k nh của Thủ đô   

https://toplist.vn/top-list/cong-trinh-kien-truc-tieu-bieu-cua-thu-do-ha-noi-2038.htm
https://toplist.vn/top-list/cong-trinh-kien-truc-tieu-bieu-cua-thu-do-ha-noi-2038.htm
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Các công trình kiến trúc cổ này đều có giá trị th m m  nhất định, không 

những là công trình kiến trúc tiêu bi u của Thủ đô, mà còn là công trình tiêu 

bi u và niềm t  hào của người dân cả nước  Nghệ thuật kiến trúc gắn với giá trị 

văn h a, lịch s  lâu đời của Thăng Long - Hà Nội, kết hợp với những khu phố 

cổ, phố c  xen k  hệ thống chùa chiền, nhà thờ, cây xanh, công viên, h  nước, 

cảnh quan thiên nhiên đẹp đã tạo nên nét đặc trưng cổ k nh ngàn năm văn hiến 

của khu v c nội đô lịch s , nơi lưu giữ những nét tinh hoa kiến trúc và văn h a 

của dân tộc Việt Nam.  

Ngoài ra, trong khu v c nội đô lịch s  còn c  các khu phố Tây, cùng di 

sản quy hoạch đô thị    phố phường theo mạng lưới ô bàn cờ, người Pháp đã đ  

lại một số công trình kiến trúc mang phong cách kiến trúc Pháp rất c  giá trị như 

Nhà thờ lớn Hà Nội  1884), Nhà hát lớn (1901), tòa nhà là Sở Tài ch nh  ông 

 ương (1925 - tr  sở  ộ ngoại giao ngày nay , khách sạn Sofitel Metropole 

(1901), c u Long  iên      -1902).  ên cạnh các công trình công cộng, công 

sở, còn có các công trình nhà ở, đ  là các biệt th  Pháp cổ ở các khu “phố Tây”, 

được quy hoạch rất chu n m c, đã tạo nên những khu phố với những không gian 

đô thị đẹp  “ iệt th  Pháp” - như cách n i thông thường, c ng tạo thành một 

“đặc sản” du lịch của Hà Nội  Nguồn: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-nhung-

cong-trinh-kien-truc-vuot-thoi-gian-243348.html 

   th  thấy, các công trình kiến trúc được bảo t n này của Hà Nội tuy 

không lớn, lại xây d ng đã khá lâu, nhưng khi kết hợp với quy hoạch của khu 

phố  ổ và khu phố Pháp, kiến trúc kết hợp với văn h a, lịch s , mặt nước, cây 

xanh sinh thái đã đưa khu v c nội đô lịch s  thành khu v c du lịch nổi tiếng 

được rất nhiều du khách quốc tế yêu th ch, hàng năm mang lại doanh thu du lịch 

lớn cho Thủ đô Hà Nội  Năm  0  , Hà Nội đ n g n    triệu lượt khách, trong 

đ  khách quốc tế đạt  ,0   triệu lượt, doanh thu du lịch đạt  0  000 t  đ ng   

-  Khu vực nội đô mở rộng đang trong quá trình đô thị h a và phải chịu 

những áp l c ngày càng tăng của việc phát tri n đô thị, tăng dân số, các d  án 

xây d ng nhà ở và các công trình siêu thị, trung tâm thương mại, văn phòng, 

khách sạn… đang tăng lên nhanh ch ng   ác công trình xây mới hiện đại phải 

k  đến như trung tâm Hội nghị quốc gia  do kts người  ức thiết kế , sân vận 

động quốc gia M   ình  nhà th u Trung Quốc thiết kế , c u Nhật Tân  Nhật 

 ản thiết kế , bảo tàng Hà Nội  liên danh của  ức thiết kế ,   tổ hợp cao t ng là 

trung tâm thương mại và nhà ở Kengnam  do Hàn Quốc thiết kế , tổ hợp trung 

tâm thương mại Lotte  do Hàn Quốc thiết kế …  

Tuy nhiên, những công trình đặc biệt, cấp quốc gia k  trên h u như chưa 

th c s  đẹp, độc đáo, chưa đ  lại được những dấu ấn mạnh m  về giá trị nghệ 

thuật của kiến trúc và đều do nước ngoài thiết kế và th c hiện  Như vậy, về cơ 

bản, ngoài các công trình kiến trúc đã được xây từ các thế hệ cha ông như  hùa 

Một  ột, Văn Miếu Quốc T  Giám, Khuê Văn  ác…trong khu v c nội đô lịch 

https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-nhung-cong-trinh-kien-truc-vuot-thoi-gian-243348.html
https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-nhung-cong-trinh-kien-truc-vuot-thoi-gian-243348.html
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s , thì cho tới nay, Thủ đô Hà Nội đang thiếu vắng những công trình kiến trúc 

hiện đại đẹp và c  giá trị, th  hiện sức mạnh về kinh tế và khoa h c k  thuật, 

tinh hoa tr  tuệ sáng tạo của người Việt Nam, xứng đáng là bi u tượng của Thủ 

đô, đ  đưa Hà Nội xứng t m với một đô thị đẳng cấp quốc tế như Thủ đô các  

nước trên thế giới   

 ên cạnh đ , bộ mặt đô thị của Hà Nội còn khá lộn xộn, nhiều tuyến phố 

ch nh tại Hà Nội còn xuất hiện nhiều nhà siêu m ng, siêu méo, hình thức hỗn 

tạp, tiện đâu xây đ , không theo quy luật của phát tri n không gian, thiếu th m 

m  và nghệ thuật kiến trúc, thiếu những không gian xanh và không gian mở 

công cộng  Kiến trúc cảnh quan, t nh th m m  bên ngoài của đô thị - nhất là khu 

v c hai bên đường phố và các không gian công cộng chưa được coi tr ng đúng 

mức  H u hết các công trình xây d ng dù vốn tư nhân hay vốn đ u tư của ngân 

sách nhà nước đều không được coi tr ng về kiến trúc, do đ  cảnh quan đô thị 

của thành phố chưa đẹp và thiếu nét đặc trưng về kiến trúc của Thủ đô   

Ngoài nguyên nhân do chưa c  tiềm l c kinh tế mạnh, ngu n vốn còn hạn 

chế, nên Hà Nội chưa c  được cơ sở vật chất của một xã hội hiện đại, thì Hà Nội 

n i riêng và các đô thị Việt nam n i chung, còn thiếu các hành lang pháp l  và 

chế tài th c hiện đ  quy định bắt buộc phải làm đẹp các tuyến phố và các công 

trình, cảnh quan đô thị như Luật làm đẹp thành phố của các thành phố khác trên 

thế giới  Mặc dù Luật kiến trúc số  0  0   QH  ngyaf đã được ban hành năm 

2019, xong các quy định của luật về việc xây d ng các công trình đều phải đẹp 

đ  làm đẹp các tuyến phố, làm đẹp cảnh quan thành phố chưa được quy định 

trong luật, kiến trúc đô thị còn chưa được kết hợp trong quá trình lập quy hoạch 

và thiết kế đô thị, dẫn đến bộ mặt kiến trúc đô thị không đẹp, nhiều nơi còn lộn 

xộn và chắp vá  Nhiều công trình c , xuống cấp nhưng vướng các luật chưa th  

giải quyết, v  d  việc cải tạo các công trình c  trong khu phố cổ, xây d ng lại 

các khu chung cư c  còn chậm và chưa c  cơ chế th ch hợp   

Như vậy, Hà Nội chưa phát huy được hết khả năng ngu n vốn vật chất 

với kiến trúc đ  phát tri n du lịch, dịch v , chưa đạt được doanh thu du lịch cao 

nhất đ  g p ph n thúc đ y tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội   

3.3.2.5.  Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị  

Nếu như trên thế giới hạ t ng k  thuật đô thị đã đạt các tiêu ch  của đô thị 

thông minh, hệ thống giao thông thông minh, thì ở thành phố Hà Nội, các công 

trình kết cấu hạ t ng còn kém phát tri n, thiếu đ ng bộ, trong khu v c nội đô 

còn hiện tượng quá tải   a số các công trình kết cấu hạ t ng hiện c  rất kh  cải 

tạo, nâng cấp và mở rộng, đặc biệt là đường giao thông, hệ thống cấp điện, hệ 

thống cấp thoát nước và x  l  chất thải  

Mặc dù c  mật độ đường bộ cao, song tình trạng ngập l t, tắc ngh n giao 

thông thường xuyên xảy ra, tiếp t c làm tăng chi ph  đ u vào của sản xuất ảnh 
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hưởng lớn tới sức cạnh tranh của sản ph m, hạn chế s  gắn b  liên kết phát tri n 

liên vùng c ng như giảm khả năng phát huy nội l c của vùng   

Hạ t ng cấp thoát nước yếu kém, không đ ng bộ, gây ra tình trạng ngập 

l t thường xuyên  Hệ thống thoát nước mưa của thành phố xây d ng đã nhiều 

năm, nhiều thời k  khác nhau, nên chắp vá, thiếu đ ng bộ và bị xuống cấp 

nhiều, gây úng ngập c c bộ khi trời mưa, không đảm bảo điều kiện vệ sinh môi 

trường  Hệ thống hiện c  trong các khu v c phố cổ, phố c  trong đô thị h u hết 

đều rất kh  cải tạo, nâng cấp và mở rộng, đi n hình như khu phố cổ tại Hà Nội  

Nhiều khu công nghiệp trong tình trạng phát tri n thiếu đ ng bộ, thiếu kết 

cấu hạ t ng ngoài hàng rào  đặc biệt là nhà ở, công trình cấp thoát nước   Nước 

thải chưa c  hệ thống thu và x  l  gây ô nhiễm ngày càng tăng ở các hệ thống 

sông trong vùng, xả tr c tiếp ra sông rạch và môi trường xung quanh, các kênh 

mương không được nạo vét là nguyên nhân gây ngập úng ngày càng nặng. Trạm 

xá, trường h c… không đảm bảo tiêu chu n và các điều kiện hạ t ng ph c v  

dân sinh.  

Thời gian qua, thành phố đã hoàn thành nhiều công trình giao thông tr ng 

đi m như đường Láng - Hòa Lạc, c u Thanh Trì, c u Vĩnh Tuy, đường vành đai 

  trên cao     ác công trình giao thông tr ng đi m được đ y nhanh tiến độ  

đường vành đai    Ô  hợ  ừa - Hoàng   u , Quốc lộ   , đoạn   u  iễn - 

 ưởi, Quốc lộ  A đoạn Văn  i n - Ng c H i    Thành phố hoàn thành th c hiện 

Kế hoạch xây d ng hệ thống kết cấu hạ t ng đ ng bộ, các d  án đ u tư tr ng 

đi m như    u Nhật Tân,   u Vĩnh Thịnh, đường vành đai   Nhật Tân -   u 

giấy, đường   kéo dài, đường Quốc lộ   Hà Nội - Thái Nguyên, đường cao tốc  

Hà Nội - Lào  ai, Nhật Tân - Nội  ài, nhà ga Hàng không T  Nội  ài    tuyến 

đường xe điện đô thị…hệ thống kết cấu hạ t ng của Hà Nội đã được quan tâm 

phát tri n  Kết cấu hạ t ng khu v c ngoại thành c ng được đặc biệt quan tâm 

xây d ng song song với chương trình xây d ng nông thôn, kết cấu hạ t ng khu 

v c ngoại thành Hà Nội đổi mới một cách rõ rệt  

Thành phố c ng đã xây d ng tuyến xe bu t nhanh  RT tại tuyến Lê văn 

Lương -  át Linh và đường tàu điện trên cao tại tuyến Nguyễn Trãi,  át Linh  

Tuy nhiên, tuyến xe bu t nhanh  RT không phát huy được hiệu quả do quy 

hoạch các đi m dừng đỗ chưa hợp l , từ các khu dân cư đến các đi m dừng đỗ 

rất xa, vị tr  các đi m dừng đỗ đòi h i phải sang đường…gây kh  khăn trong 

quá trình s  d ng  Tuyến đường tàu điện trên cao Hà  ông -  át Linh c ng do 

vướng mắc các quy định với tổng th u Trung Quốc nên c ng bị chậm tiến độ  

Mạng lưới giao thông thường bị tắc ngh n do t  lệ diện t ch đường trên tổng 

diện t ch đất của thành phố còn thấp, mạng lưới đường c  và mới đan xen, nhiều 

chỗ bố tr  đường chưa hợp l , chất lượng đường còn chưa tốt  Hệ thống đường 

giao thông đa cấp và áp d ng công nghệ thông minh còn hạn chế  
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Hệ thống giao thông đ ng vai trò quan tr ng trong phát tri n kinh tế của 

Thủ đô Hà Nội thông qua giảm chi ph  giao thông vận tải, thúc đ y thương mại 

và sản xuất  Lipton và Ravallion,       Jalan và Ravallion,  00    anning và 

Padroni,  00    ethier và Moore,  0   , giúp các hộ gia đình tăng cường khả 

năng tiếp cận thị trường, tăng thu nhập, chi tiêu và tiếp cận được với các dịch v  

công như giáo d c và y tế  A  ,  0    Rand,  0    Sawada  0    

Như vậy, ngoài l  do vốn đ u tư còn  t, trình độ khoa h c công nghệ thấp 

thì phải k  đến một nguyên nhân, đ  ch nh là quy hoạch mạng lưới giao thông 

còn chưa hợp l , chưa được t nh toán k  và lạc hậu so với thế giới  Nên hệ thống 

giao thông và hệ thống kết cấu hạ t ng của Hà Nội nhìn chung còn rất yếu và 

chưa đáp ứng yêu c u phát tri n, gây ra tắc đường, giảm năng suất lao động, 

tăng chi ph  giao thông vận tải  Hệ thống xe cá nhân lớn làm tăng ph  thuộc vào 

các ngu n nguyên liệu như xăng d u, gây ô nhiễm môi trường đô thị, ảnh hưởng 

tới sức kh e của người dân  Hệ thống giao thông c ng chưa thúc đ y được 

thương mại và sản xuất, chưa phát huy tối đa đ  người dân tiếp cận được với các 

dịch v  công tốt hơn   o đ , ngoài những tác động t ch c c thì hệ thống giao 

thông Hà Nội còn những mặt hạn chế, bất cập k  trên làm cản trở quá trình tăng 

trưởng và phát tri n kinh tế   

Thời gian qua, hệ thống kết cấu hạ t ng của Hà Nội đã được quan tâm 

phát tri n   h nh quyền đã dành mức đ u tư khoảng g n  0% G P hàng năm 

cho đ u tư xây d ng hệ thống giao thông, năng lượng, viễn thông, nước và vệ 

sinh môi trường… nh m m c đ ch xây d ng hệ thống kết cấu hạ t ng đ ng bộ 

và hiện đại, trong đ  tập trung đ u tư nhiều cho hệ thống giao thông đô thị  Tuy 

nhiên,  do trình độ khoa h c công nghệ thấp và vốn đ u tư không c  nhiều, nên 

hệ thống kết cấu hạ t ng của Hà Nội nhìn chung chưa đáp ứng yêu c u phát 

tri n  Hệ thống đường giao thông đa cấp và áp d ng công nghệ thông minh còn 

hạn chế, năng l c của hệ thống x  l  nước thải, hệ thống cấp nước, cấp điện, x  

l  chất thải rắn còn rất yếu  

Hệ thống hạ t ng yếu kém đã làm giảm năng suất lao động, ảnh hưởng 

đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân đô thị, đ ng thời tiếp t c làm tăng chi 

ph  đ u vào của sản xuất, ảnh hưởng lớn tới sức cạnh tranh của sản ph m  

 

3.3.3. Áp d ng đánh giá  á  nhân tố tá  động tới t ng trư ng  inh tế 

thành phố Hà Nội bằng mô hình t ng trư ng Cobb-Douglas   

Áp d ng  phương pháp và l  thuyết t nh toán đã nêu chi tiết tại m c       

của luận án, thu thập số liệu thống kê và t nh toán bổ sung, ta có số liệu về ba 

chỉ tiêu GR P giá so sánh, tài sản cố định bình quân năm theo giá so sánh và 

lao động bình quân năm  
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Từ số liệu GR P giá so sánh, tài sản cố định bình quân năm theo giá so 

sánh và lao động bình quân năm từ năm  0 5 đến năm  0  , s  d ng ph n mềm 

SPSS đ  ước lượng OLS cho hàm sản xuất, ta thu được kết quả của phương 

trình như sau  

   ln(Y/L) = 1,43 + 0,486 ln(K/L) + 0,044t 

 Từ đ , kết quả Y  GR P  c  phương trình như sau  

   Y = 4,179e
0,044

K
0,486

 L
0,514

    

Ki m định thống kê cho thấy các quả thu được là đáng tin cậy     th  như sau  

 + Ki m định R
2
: R

2
 = 0,    không chỉ giải th ch các biến r, ln K L  và 

ln Y L  c  mối quan hệ tuyến t nh chặt ch  với nhau, mà còn cho thấy các số 

liệu là rất phù hợp với phương trình đã đề xuất  

 + Ki m định F  Với α = 0 0 , ta c  p - value của ki m định này nhận giá 

trị b ng 0, điều đ  cho thấy phương trình h i qui là chấp nhận được  

Với số liệu về tốc độ tăng GR P, vốn cố định và lao động, cùng với hệ số 

 α  và  β  t nh được ở trên, ta c  th  t nh được tốc độ tăng TFP và t  ph n đ ng 

g p của tăng TFP vào tăng trưởng kinh tế của Hà Nội từ năm  0   –  0   như 

bảng    và bảng     

Bảng 17: Tính toán tốc  ộ tăng TFP 

Năm GRDP Vốn 
Lao 

động 
α β α.IK β.IL TFP 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 7,39 11,57 1,22 0,486 0,514 5,6230 0,6271 1,1399 

2016 7,16 9,97 0,82 0,486 0,514 4,8454 0,4215 1,8931 

2017 7,39 10,16 0,69 0,486 0,514 4,9378 0,3547 2,0976 

2018 7,25 9,70 1,53 0,486 0,514 4,7142 0,7864 1,7494 

2019 7,63 9,56 1,55 0,486 0,514 4,6462 0,7967 2,1871 

BQ 2015-2019 7,36 9,84 1,15 0,486 0,514 4,7822 0,5911 1,9867 

Nguồn: T nh toán của tác giả 

 

 iến đ u vào là vốn  α  = 0,486 cho thấy, nếu vốn đ u vào tăng  % c  th  

làm cho GR P của Hà Nội tăng 0,   %;   β  = 0,514 cho thấy, nếu lao động 

đ u vào tăng  % thì G P của Hà Nội tăng 0,   %   
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Bảng 18: Tốc  ộ tăng và t   ệ   ng g p của c c nhân tố vào tăng trưởng 

thành phố  à Nội giai  oạn 2015 - 2019  
 

Năm 
Tăng 

GDP 

Tăng GR P do tác động của 

các nhân tố 

T  ph n đ ng g p của các 

nhân tố tới tăng GR P 

Tăng 

Vốn 

TS   

Tăng 

L  

Tăng 

TFP 

Tăng Vốn 

TS   K 

(%) 

 Tăng 

L  

(%) 

 Tăng 

TFP (%) 

A 1 2 3 4 5 6 7 

2015 7,39 5,623 0,62708 1,1399 76,09 8,49 15,42 

2016 7,16 4,8454 0,42148 1,8931 67,67 5,89 26,44 

2017 7,39 4,9378 0,35466 2,0976 66,82 4,80 28,38 

2018 7,25 4,7142 0,78642 1,7494 65,02 10,85 24,13 

2019 7,63 4,6462 0,7967 2,1871 60,89 10,44 28,67 

BQ 2015-2019 7,36 4,7822 0,5911 1,9867 64,98 8,03 26,99 

Nguồn: T nh toán của tác giả 

- Phân t ch sự đóng góp của các nhân tố đầu vào tác động tới tăng trưởng 

kinh tế thành phố Hà Nội 

 Ta thấy, s  đ ng g p của các nhân tố vào tăng trưởng kinh tế của Hà Nội 

là khác nhau theo từng năm.   ng g p của vốn tài sản cố định tới tăng trưởng 

kinh tế thành phố luôn là lớn nhất, t nh trung bình cả giai đoạn chiếm   ,  %, 

song t  tr ng đ ng g p của vốn có xu hướng giảm d n và đã giảm từ   ,0 % 

năm  0   xuống còn chiếm  0,  % trong tăng trưởng kinh tế vào năm  0 9. 

  ng g p cao thứ hai là đ ng g p của nhân tố năng suất các nhân tố tổng hợp 

TFP, với t  tr ng đã tăng từ   ,  % năm  0   lên   ,  % năm  0      ng g p 

với t  lệ thấp nhất là nhân tố lao động, với t  lệ bình quân cả giai đoạn chiếm 

8,03%. 

 Nhận xét: Như vậy, xét giai đoạn  0 5 – 2019, bức tranh về vai trò và tác 

động của các nhân tố tới tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đã thay đổi theo chiều 

hướng tích c c. T  ph n đ ng g p của nhân tố vốn tài sản cố định luôn chiếm t  

lệ cao nhất nhưng đang c  xu hướng giảm d n qua các năm, t  ph n đ ng g p 

của tác động của nhân tố TFP tới tăng trưởng kinh tế c  xu hướng tăng d n lên. 

 iều đ  cho thấy mô hình tăng trưởng kinh tế của Hà Nội đang giảm d n xu 

hướng tăng trưởng theo chiều rộng và chuy n sang tăng trưởng theo chiều sâu, 

các yếu tố khoa h c công nghệ tại khu v c đô thị đang được phát huy và đã có 

ph n nào tác động t ch c c tới tăng trưởng kinh tế đô thị  

 Tuy nhiên, đ ng g p của lao động mặc dù đã tăng d n lên, nhưng về cơ 
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bản vẫn còn thấp   iều đ  chỉ ra r ng, dân số đang già h a, lao động trình độ 

còn thấp, số lượng lao động đáp ứng yêu c u của tiến bộ khoa h c và công nghệ 

hiện đại là rất hạn chế  H u hết k  năng làm việc của người lao động Thủ đô còn 

thấp. 

   ng g p của nhân tố TFP tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội tuy 

đứng thứ hai nhưng còn chiếm t  lệ chưa cao, trung bình cả giai đoạn mới đ ng 

g p vào tăng trưởng kinh tế thành phố   ,  %. Ta c ng nhận thấy, đóng góp 

của yếu tố TFP trong tăng trưởng của Thành phố mặc dù đã tăng nhẹ song còn 

chậm, chưa được như mong đợi, đ ng g p không đ ng đều và vẫn chưa thật s  

ổn định, điều này cho thấy xu hướng chuy n từ mô hình tăng trưởng theo chiều 

rộng sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu ở Hà Nội chưa th c s  bền vững   

T  tr ng đ ng g p của yếu tố TFP trong tăng trưởng của Hà Nội còn thấp 

và không ổn định là do một số nguyên nhân    

 Một là  các nhân tố khoa h c công nghệ, quy hoạch, kiến trúc cảnh quan, 

hạ t ng k  thuật, hệ thống giao thông… c  tác động lớn tới tăng trưởng kinh tế 

tại khu v c đô thị chưa được phát huy tối đa đ  tương xứng với vị thế của thủ 

đô, c ng như các tác động t ch c c tới tăng trưởng kinh tế đô thị còn hạn chế, 

nên chưa đ ng g p được nhiều hơn cho tăng trưởng kinh tế đô thị   

Hai là, đ ng g p của TFP trong tăng trưởng không xuất phát từ trong nội 

tại của ch nh yếu tố TFP mà còn ph  thuộc vào hiệu quả của yếu tố vốn và lao 

động trong đ ng g p vào tăng trưởng kinh tế  Hoạt động nghiên cứu khoa h c, 

tri n khai ứng d ng khoa h c công nghệ, đặc biệt là khoa h c công nghệ cao còn 

ở mức thấp, từ đ  đã ảnh hưởng đến mức độ cải thiện trong t  tr ng đ ng g p 

của nhân tố TFP   

  Ba là, t ch l y c ng giảm đi do chi ph  môi trường ngày càng lớn trong 

quá trình phát tri n  Bối cảnh thế giới c ng đang c  nhiều thay đổi, những 

chuy n đổi về mô hình thương mại và đ u tư toàn c u s   t thuận lợi hơn cho s  

tăng trưởng d a vào xuất kh u và cuộc cách mạng công nghiệp   0 vừa là cơ hội 

đang được định hình, vừa tạo ra những rủi ro mới và nhiều thách thức khác.  

 

3.3.4. Áp d ng đánh giá  á  nhân tố tá  động tới t ng trư ng  inh tế 

thành phố Hà Nội bằng phương pháp h  h toán thống      

         Kết quả t nh toán các chỉ số phát tri n về GR P, TS   và lao động của 

Hà Nội hàng năm vào bình quân năm giai đoạn  0   –  0   được t nh  

 

 



121 
 

Bảng 19: Chỉ số ph t triển c c chỉ tiêu chủ y u hàng năm và                           

bình quân năm của  à Nội giai  oạn 2015 – 2019 

Năm GRDP TS   Lao động 

4 1 2 3 

2015 1,0739 1,1157 1,0122 

2016 1,0716 1,0974 0,0082 

2017 1,0739 1,1016 1,0069 

2018 1,0725 1,0907 1,0153 

2019 1,0763 1,0956 1,0155 

2015-2019 1,0736 1,1019 1,0116 

 

            Từ các chỉ số phát tri n về GR P, TS   và lao động ở  ảng 15 ta dễ 

dàng t nh được các tốc độ tăng của các chỉ tiêu b ng cách lấy chỉ số phát tri n 

trước trừ đi   và nhân với  00  Kết quả ở cột  ,   và    ảng 16 

             ác hệ số đ ng g p của lao động     được ước lượng trên cơ sở các hệ 

số  t nh ở giai đoạn trước của đề tài khoa h c t nh tốc độ tăng TFP của Hà Nội, 

c  kết hợp với số liệu về thu nhập và giá trị tăng thêm của những năm g n đây, 

cùng với số liệu về hệ số   được t nh từ bảng cân đối liên ngành  IO  của cả 

nước và GR P của Hà Nội theo khu v c kinh tế đ  điều chỉnh cho phù hợp  

 òn hệ số đ ng g p của TS     b ng   trừ đi  vì . 

Số liệu về các hệ số  và  được trình bày ở cột   và   của  ảng 15 

 

Bảng 20: Tính tốc  ộ tăng TFP của  à Nội qua c c năm 

Năm 

Tốc độ tăng  %  Hệ số T  lệ GR P do  %  

GRDP TS   L    
Tăng 

TS   

Tăng 

L  

Tăng 

TFP 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 

2015 7,39 11,57 1,22 0,475 0,525 5,4957 0,6405 1,2538 

2016 7,16 9,97 0,82 0,475 0,525 4,7358 0,4305 1,9937 

2017 7,39 10,16 0,69 0,470 0,530 4,7752 0,3657 2,2491 

2018 7,25 9,70 1,53 0,465 0,535 4,5590 0,5185 1,8725 

2019 7,63 9,56 1,55 0,460 0,540 4,3976 0,5370 2,3954 

Bq 2015 - 2019 7,36 9,84 1,15 0,4675 0,5325 4,6002 0,6124 2,1474 

 

         Từ số liệu về tốc độ tăng GR P  cột    và t  lệ tăng lên của GR P do tác 

động của các nhân tố tăng TS  , tăng lao động và tăng TFP  cột  ,   và    ở 

 ảng 15, ta tiếp t c t nh được t  ph n  t  tr ng  đ ng g p hay tác động của các 

nhân tố trên vào tăng trưởng GR P b ng cách lấy t  lệ tăng lên của GR P do 

tác động của mỗi nhân tố chia cho tốc độ tăng GR P n i chung r i nhân với 

 00  Quá trình và kết quả t nh toán được t nh b ng ở  ảng 17. 
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Bảng 21: T  phần   ng g p của c c nhân tố  ối với tăng trưởng  RDP 

thành phố  à Nội qua c c năm  %  

Năm 

Tốc độ 

tăng 

GRDP 

Tăng t  lệ GR P do 
T  ph n đ ng g p của các 

nhân tố 

Tăng 

TS   

Tăng 

L  

Tăng 

TFP 

Tăng 

TS   

Tăng 

L  

Tăng 

TFP 

 1 2 3 4 5 6 7 

2015 7,39 5,4957 0,6405 1,2538 74,36 8,67 16,97 

2016 7,16 4,7358 0,4305 1,9937 66,14 6,01 27,85 

2017 7,39 4,7752 0,3657 2,2491 64,62 4,95 30,43 

2018 7,25 4,5590 0,5185 1,8725 62,68 11,29 25,83 

2019 7,63 4,3976 0,5370 2,3954 57,64 10,97 31,39 

Bình quân 

2015 - 2019 
7,36 4,6002 0,6124 1,9649 62,50 8,32 29,18 

 

Ghi chú: 

-  ột  ,  ,   và   lấy từ cột  ,  ,   và    ảng 16 

-  ột  ,   và   = cột  ,   và   chia cho cột   và nhân với  00  cột 

5+6+7=100) 

       Số liệu bảng 16 cho thấy tất cả   nhân tố TS  , lao động và TFP từ năm 

 0   đến  0   của thành phố Hà Nội đều tăng lên và c  tác động thuận chiều 

làm tăng  kết quả đạt giá trị dương  chỉ tiêu GR P  Tuy nhiên các nhân tố đ ng 

g p làm tăng c  mức độ và xu thế khác nhau  

       Tăng vốn hay tăng TS   c  t  ph n đ ng g p  tác động  làm tăng nhiều 

nhất nhưng c  giảm d n qua các năm  Từ   ,  % năm  0   xuống   ,  % năm 

 0  , r i   ,  % năm  0      ,  % năm  0   và còn   ,  % năm  0     ình 

quân năm giai đoạn  0   –  0   tăng TS   đ ng g p vào tăng trưởng TS   là 

62,50%. 

       Tăng lao động làm việc c  t  ph n đ ng g p vào tăng trưởng GR P luôn ở 

mức thấp nhất, từ  ,  % đến   ,  %  cao nhất  năm  0     ình quân năm giai 

đoạn  0   –  0   đ ng g p của tăng lao động vào tăng trưởng GR P là  , 2%. 

       Tăng năng suất của các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng GR P c  t  ph n 

đ ng g p luôn ở vị tr  thứ hai và c  xu thế tăng d n qua các năm  trong đ  năm 

 0   đ ng g p thấp nhất  đạt   ,  %  và năm  0   đ ng g p nhiều nhất  đạt 

  ,  %    ình quân năm giai đoạn  0   –  0   tăng TFP đ ng g p vào tăng 

trưởng GRDP là 29,18%. 

Như vậy, c  th  thấy, kết quả t nh toán tăng trưởng kinh tế và t  ph n 

đ ng g p của các nhân tố tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội theo hai 

phương pháp, đ  là áp d ng Hàm sản xuất Cobb-Douglas và phương pháp Hạch 

toán thống kê mặc dù đã cho kết quả khác nhau chút  t, nhưng không đáng k  và 

cùng một xu hướng biến động, từ đ  c  th  cho ra cùng một nhận xét, kết luận 
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giống nhau về mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội và các đ ng g p, 

tác động của các nhân tố tới tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội   ả hai 

phương pháp đều c  th  tham khảo, ki m tra và bổ sung cho nhau  

 

Tiểu k t chương     

  a vào các kết quả phân t ch, đánh giá các nhân tố tác động tới mô hình 

tăng trưởng của thành phố Hà Nội trong giai đoạn  010 - 2019 ở trên, c  th  rút 

ra kết luận về mô hình tăng trưởng của Hà Nội hiện nay như sau  

   th  thấy r ng mặc dù c  những yếu tố thay đổi theo hướng t ch c c, 

nhưng tổng quan lại, mô hình tăng trưởng kinh tế của Hà Nội vẫn chưa th c s  

phù hợp, điều đ  phản ánh tác động của các nhân tố tới tăng trưởng kinh tế 

thành phố Hà Nội chưa được phát huy hết các tiềm năng, thế mạnh của mình, 

c ng như chưa th c s  phù hợp với quy mô đô thị và thời đại mới   

 ên cạnh đ , bối cảnh thế giới c ng đang c  nhiều thay đổi, những 

chuy n đổi về mô hình thương mại và đ u tư toàn c u s   t thuận lợi hơn cho s  

tăng trưởng d a vào vốn đ u tư, lao động giá r  hay xuất kh u; cuộc cách mạng 

công nghiệp   0 vừa là cơ hội đang được định hình, vừa tạo ra những biến động, 

rủi ro mới và nhiều thách thức khác.  o đ , việc thay đổi mô hình tăng trưởng 

kinh tế thành phố Hà Nội hiện nay mang t nh cấp thiết, được xem như là chìa 

kh a cho việc th c hiện m c tiêu hoàn thành công nghiệp h a, hiện đại h a của 

thành phố Hà Nội  

   thay đổi mô hình tăng trưởng, thành phố Hà Nội c n điều chỉnh, cải 

thiện các nhân tố tác động đến mô hình tăng trưởng, nh m đạt được t  lệ đ ng 

g p của yếu tố TFP lên mức 50% trở lên theo hướng mô hình tăng trưởng kinh 

tế hiện đại, phù hợp với thời đại mới, đ ng thời vẫn gìn giữ phát huy đặc trưng 

riêng và bản sắc văn h a Việt Nam, đ  xây d ng và phát tri n Thủ đô Hà Nội 

thành động l c thúc đ y phát tri n đất nước. Tương t  như vậy, các đô thị Việt 

Nam, nhất là các thành phố lớn đ ng vai trò chủ đạo trong tăng trưởng kinh tế 

của quốc gia như Hà Nội, thành phố H   h  Minh,  à Nẵng,   n Thơ… c ng 

s  phải l a ch n hướng đi mới, thay đổi và cải thiện các nhân tố tác động tới 

tăng trưởng kinh tế, đ  các đô thị Việt Nam tiếp t c là đ u tàu của tăng trưởng, 

đưa Việt Nam trở thành nước c  thu nhập trung bình cao vào năm  0 0 và là 

nước c  thu nhập cao vào năm  0     
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C Ư N   V.  ỊN   ƯỚN        P  P T ÚC  ẨY TĂN  

TRƯỞN  K N  TẾ    T Ị V ỆT N M 

4.1.   ịnh hướng mô hình tăng trưởng kinh t   ô thị Việt Nam   n 

năm 2030. 

4.1.1. Qu n điểm v  mô hình t ng trư ng  inh tế đô thị 

(1). Hệ thống đô thị của Việt Nam phải là những đ u tàu tiên phong về 

tăng trưởng kinh tế   oi tăng trưởng kinh tế đô thị và hệ thống đô thị Việt Nam 

là động l c, là xương sống cho tăng trưởng quốc gia và vùng lãnh thổ.  

(2). Mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam c n được quan tâm phát 

tri n cả về mặt số lượng và chất lượng, không chỉ tăng trưởng về số lượng thu 

nhập mà phải bao g m cả s  thay đổi về chất lượng, phát tri n bền vững, tăng 

trưởng bao trùm, trong đ  coi con người là trung tâm của s  phát tri n   

(3). Trong thời k  mới, với ảnh hưởng của chuỗi giá trị toàn c u, cuộc 

cách mạng công nghiệp   0… đổi mới mô hình tăng trưởng là tất yếu  Tuy 

nhiên, đổi mới mô hình tăng trưởng của đô thị c n c  những đi m khác biệt với 

đổi mới mô hình tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế đ  tạo ra những bước đột 

phá và vai trò đ u tàu trong tăng trưởng kinh tế của đô thị  

 (4).  ên cạnh việc phát huy các nhân tố truyền thống như ngu n l c tài 

ch nh  vốn đ u tư , tri thức  con người, lao động, khoa h c công nghệ  và khai 

thác các đặc thù tại đô thị của các nhân tố này, c n phát huy và khai thác tối đa 

các nhân tố đặc trưng đô thị như vị tr , quy mô đô thị  quy hoạch đô thị  kiến 

trúc, cảnh quan đô thị  hệ thống kết cấu hạ t ng đô thị đ  tạo thành sức mạnh 

tổng hợp, thúc đ y tăng trưởng và phát tri n kinh tế đô thị.  

(5). Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và phát huy tối đa nội l c, đ ng 

thời kết hợp với các ngu n l c ở bên ngoài nh m s  d ng c  hiệu quả m i 

ngu n l c đ  thúc đ y tăng trưởng và phát tri n kinh tế - xã hội đô thị. Th c 

hiện phát tri n bền vững, gắn kết giữa phát tri n kinh tế - xã hội với s  d ng tiết 

kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái  Kết hợp chặt ch  giữa phát tri n 

kinh tế - xã hội với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh 

ch nh trị và trật t  an toàn xã hội  

4.1.2. Định hướng mô hình t ng trư ng  inh tế đô thị  iệt N m đến 

n m 2030 

4.1.2.1. Định hướng mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam  

Từ các quan đi m về mô hình tăng trưởng đô thị n i trên, theo tác giả, các 

đô thị Việt Nam c n đổi mới mô hình tăng trưởng trong giai đoạn  0 1-2030 

theo các hướng như sau: 

a. Phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế các đô thị Việt Nam theo hướng 

mô hình tăng trưởng kinh tế số và kinh tế tri thức, kết hợp với khai thác hiệu quả 

kinh tế của các nhân tố đặc trưng đô thị như vị tr , quy mô đô thị, quy hoạch đô 
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thị, kiến trúc cảnh quan đô thị, hệ thống kết cấu hạ t ng  đô thị     ên cạnh các 

nhân tố vốn đ u tư, lao động, khoa h c công nghệ, c n coi các nhân tố đặc trưng 

đô thị này c ng là một nhân tố đ u vào quan tr ng của mô hình tăng trưởng kinh 

tế  Trong đ  điều chỉnh một số kh a cạnh đ  phát huy sức mạnh của các nhân tố 

đặc trưng đô thị như sau  

- Quy hoạch đô thị không chỉ đơn thu n là c  cơ cấu, c  bố c c đẹp cho 

đô thị theo chiều ngang một cách khoa h c, mang lại chất lượng sống tốt nhất 

cho người dân đô thị, mà nhất thiết phải chú tr ng và t nh toán tới các chỉ tiêu 

kinh tế trong quy hoạch không gian đô thị như  Quy hoạch với quy mô đô thị  cả 

quy mô dân số, mật độ dân số, mật độ kinh tế  đạt cao tương đương với các 

thành phố lớn và đông dân trên thế giới, tạo ra một thị trường lao động lớn hơn 

nhiều so với hiện tại và tạo ra sức mạnh kinh tế cho đô thị,.  

- Quan tâm tới việc bố tr  các khu chức năng  công nghiệp, du lịch, dịch 

v   đ  mang lại hiệu quả kinh tế   ánh giá và phân t ch những xu hướng kinh tế 

của thành phố và các vùng lân cận trong tương lai, t ch hợp phát tri n của các 

ngành kinh tế trên địa bàn đô thị, hoạch định hướng đi c  th , xác định không 

gian c  th  cho các ngành kinh tế phát tri n  Quan tâm đến cấu trúc đô thị  các 

khu chức năng, việc bố tr , mối liên hệ ở, sản xuất, sinh hoạt , điều kiện địa 

hình, địa chất, thủy văn    

- Nâng cao chỉ tiêu s  d ng đất đô thị, mật độ xây d ng và hệ số s  d ng 

đất cao đ  tiết kiệm tài nguyên đất đai, tránh s  phát tri n đô thị dàn trải theo 

chiều rộng  Phát tri n nhà ở đáp ứng nhu c u của quá trình gia tăng dân số  

b. Mô hình tăng trưởng đô thị trong đó các nhân tố kiến trúc  cảnh quan 

đô thị gắn với thẩm mỹ  nghệ thuật  tinh hoa văn hóa và khoa học xây dựng đ  

tạo ra các công trình tr ng đi m trong đô thị, xây d ng các thành phố Việt Nam 

đẹp và  giàu truyền thống văn h a   

Như vậy, vốn cho tăng trưởng kinh tế tại các đô thị Việt Nam không chỉ 

d a vào các nhân tố đ u vào phi không gian, mà bao g m cả nhân tố quy hoạch, 

kiến trúc, cảnh quan    n c  quy định c  th  về th m m , kiến trúc và việc làm 

đẹp thành phố  Một đô thị đạt tiêu chu n và đẳng cấp quốc tế không th  thiếu đi 

v  đẹp trong th m m  kiến trúc, cảnh quan, thiết kế nghệ thuật đô thị với những 

không gian xanh rộng mở của n    

c. Mô hình tăng trưởng đô thị Việt Nam phải phù hợp với định hướng về 

đổi mới mô hình tăng trưởng nền kinh tế quốc dân.   

Mô hình tăng trưởng nền kinh tế quốc dân đã được định hướng đổi mới 

như sau: 

- Mô hình tăng trưởng chuyển sang hướng phát triển mạnh đổi mới sáng 

tạo, doanh nghiệp được đặt tại vị tr  trung tâm của quá trình đổi mới sáng tạo  

Muốn phát tri n mạnh đổi mới sáng tạo, c  nhiêu thành t ch lớn về khoa h c 
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công nghệ, Hà Nội c n là địa phương đi đ u trong công cuộc cải cách thủ t c 

hành ch nh, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, nhất là cải cách thủ t c 

hành ch nh trong lĩnh v c doanh nghiệp, khoa h c công nghệ, quy hoạch không 

gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị  

- Mô hình tăng trưởng cần chuyển sang tăng trưởng dựa vào tăng mạnh 

năng suất.    tăng năng suất, c n cải thiện mạnh m  tất cả các kh a cạnh chất 

lượng của tăng trưởng, bao g m phân bổ ngu n l c hiệu quả, nâng cao chất 

lượng vốn nhân l c, tăng đ u tư c  hiệu quả vào cơ sở hạ t ng và cung cấp dịch 

v , c ng như đổi mới và sáng tạo, phát tri n ngu n vốn nhân l c không chỉ về 

giáo d c, mà còn là về chăm s c y tế và  các dịch v  cơ bản trải suốt vòng đời 

của người dân c ng như chăm s c người cao tuổi và bảo trợ xã hội..  đ  tất cả 

đều mang lại kết quả là tăng năng suất và nâng cao chất lượng của tăng trưởng  

C  s  kết hợp hài hòa giữa chiều rộng và chiều sâu, trong đ  chú tr ng phát 

tri n chiều sâu, tiến tới chấm dứt theo đuổi mô hình tăng trưởng theo chiều rộng   

- Phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế số  ứng d ng các thành t u khoa 

h c công nghệ   0 trong các hoạt động tái thiết kinh tế    y mạnh chuy n đổi 

số, phát tri n các phương thức kinh doanh mới và các dịch v  phi tiếp xúc 

truyền thống d a trên các nền tảng số h a, khả năng phân t ch dữ liệu lớn  big 

data  và thanh toán điện t , các ứng d ng hỗ trợ làm việc tại nhà, h c tr c tuyến 

và làm việc từ xa và thanh toán không dùng tiền mặt     

-  Phát triển mô hình tăng trưởng kinh tế xanh, s  d ng tiết kiệm năng 

lượng và các ngu n tài nguyên   huy n từ mô hình tăng trưởng ảnh hưởng xấu 

tới bảo vệ môi trường và tiêu c c về xã hội sang mô hình tăng trưởng mang t nh 

bền vững trong dài hạn với m c tiêu thân thiện môi trường và vì con người.  

- Phát triển mô hình tăng trưởng theo hướng kinh doanh an toàn  Trước 

tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới không chỉ năm  0 0 mà các năm sau, 

các đô thị Việt Nam c n th c hiện kinh doanh an toàn, sắp xếp lại các chuỗi 

cung ứng hướng nhiều hơn vào thị trường trong nước và đa dạng h a thị trường 

nước ngoài.  

- Đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu  chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Th c hiện 

công nghiệp h a, hiện đại h a trên cơ sở l a ch n một số ngành công nghiệp đ  

ưu tiên phát tri n, đ  là ngành c  khả năng tham gia sâu vào mạng sản xuất và 

chuỗi giá trị toàn c u  c    nghĩa nền tảng, c  tác động lan toả cao đến các 

ngành kinh tế khác  s  d ng các công nghệ sạch, thân thiện môi trường  c  khả 

năng tạo ra giá trị gia tăng cao  Thúc đ y tăng trưởng kinh tế theo hướng d a 

vào xuất kh u, vốn đ u tư và thị trường trong nước.  

Tiếp t c th c hiện tái cơ cấu hệ thống tổng th  nền kinh tế và các ngành, 

lĩnh v c.  huy n dịch cấu kinh tế theo hướng tăng t  tr ng giá trị phi nông 
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nghiệp với những ngành c  lợi thế so sánh, tạo giá trị gia tăng cao, và c  sức 

cạnh tranh lớn  Tập trung phát tri n ngành với các sản ph m sạch, thân thiện với 

môi trường, c  năng suất cao và c  giá trị lớn    y mạnh phát tri n du lịch, tập 

trung đ u tư phát tri n các khu du lịch lớn trên địa bàn vùng. Giảm d n t  tr ng 

ngành nông nghiệp song phải đảm bảo an ninh lương th c và dành cho xuất 

kh u   

 huy n từ mô hình tăng trưởng kinh tế chủ yếu d a vào khai thác tài 

nguyên thô và lao động giá r  sang mô hình tăng trưởng kinh tế lấy doanh 

nghiệp đổi mới sáng tạo khoa h c và công nghệ làm chủ đạo, tăng thêm giá trị 

gia tăng b ng chế tác sâu hơn, kết nối theo chuỗi giá trị với các doanh nghiệp 

quốc tế     n đ u, khai thác s  d ng những tiến bộ, thành t u công nghệ của 

CM N   0   oi khoa h c công nghệ hiện đại là một trong yếu tố hàng đ u dẫn 

dắt quá trình tái cơ cấu kinh tế   

- Ưu tiên cho động lực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, đáp ứng 

cuộc cách mạng khoa h c công nghệ   0  Tiếp thu và ứng d ng những tiến bộ, 

thành t u công nghệ của nhân loại, nâng cao năng l c sản xuất và cạnh tranh 

trong chuỗi sản ph m, tham gia vào chuỗi giá trị toàn c u nh m tạo ra s  thay 

đổi lớn về hình thái kinh doanh dịch v , giảm đáng k  chi ph  giao dịch, vận 

chuy n   

- Phát triển doanh nghiệp:  u tiên cho động l c kinh tế tư nhân.    ch nh 

sách thúc đ y phát tri n các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và hình thành 

những doanh nghiệp mạnh của quốc gia  Tạo ra hành lang pháp l  đ  tạo thành 

chuỗi giá trị sản xuất toàn c u  Tạo ra cơ hội đ u tư cho các doanh nghiệp trong 

lĩnh v c công nghệ số và Internet, cho sản xuất công nghiệp với trình độ khoa 

h c và công nghệ tiên tiến  Tiếp t c cắt giảm thủ t c hành ch nh cho doanh 

nghiệp  Nâng cao hiệu quả của s  tham gia vào chuỗi giá trị toàn c u.  

 - Đẩy mạnh thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc: Không thu hút vốn đ u 

tư b ng m i giá mà phải ưu tiên ch n l c những d  án đ u tư c  công nghệ đổi 

mới sáng tạo, công nghệ   0 đ  tạo ra giá trị gia tăng lớn như Internet vạn vật 

 IoT , tr  tuệ nhân tạo  AI , công nghệ thông tin, điện t , th c tế ảo  VR , tương 

tác th c tại ảo  AR , điện toán đám mây, phân t ch dữ liệu lớn   ig  ata , cơ kh  

chế tạo, t  động h a, công nghệ sinh h c… S a đổi ch nh sách ưu đãi đ u tư 

nước ngoài. 

- Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong thời gian tới, chú tr ng 

đào tạo ra các chuyên gia công nghệ đ u ngành trong từng ngành, lĩnh v c, đào 
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tạo ngu n nhân l c số, Cloud Computing, Data Technology, Robotics...  Phải 

kh n trương đưa đào tạo về cách mạng   0 trong giáo d c đại h c  Thay đổi lại 

m c tiêu đào tạo của hệ thống giáo d c, c n tập trung đào tạo nhân l c quản l  

khu v c công, đội ng  doanh nhân cho các doanh nghiệp và lao động nghề đáp 

ứng nhu c u phát tri n các sản ph m chủ l c và cho lĩnh v c ứng d ng công 

nghệ cao   

-  Xây d ng hệ thống quản l  và quản trị hiệu quả và phát tri n, đảm bảo 

s  phối hợp nhịp nhàng cả theo chiều ngang giữa các bộ ngành trong ch nh phủ 

và theo chiều d c giữa các cấp ch nh quyền từ trung ương đến địa phương  Tiếp 

t c cải cách th  chế mạnh m  đ  giải quyết những đi m yếu cơ bản liên quan 

đến cách thức ch nh phủ cung cấp dịch v  cho doanh nghiệp và người dân s  là 

chìa kh a đ  th c hiện thành công các chiến lược chúng ta thảo luận hôm nay  

4.1.2.2. Định hướng mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội  

 Kế thừa mô hình tăng trưởng của các đô thị Việt Nam n i chung, mô 

hình tăng trưởng của thành phố Hà Nội c n bổ sung theo các định hướng như 

sau: 

Mô hình tăng trưởng tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội đến năm  030 

phải phù hợp với  hiến lược phát tri n kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch 

vùng Thủ đô Hà Nội, vùng đ ng b ng sông H ng và vùng kinh tế tr ng đi m 

 ắc  ộ   

Mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội là mô hình tăng trưởng của 

một đ u t u kinh tế quốc gia, song vẫn c n đảm bảo giữ gìn bản sắc văn h a 

truyền thống của dân tộc  Phát huy và bảo vệ tối đa các làng nghề truyền thống, 

các di t ch lịch s  của Thủ đô nghìn năm văn hiến  

Phát huy cơ sở vật chất của thành phố Hà Nội cho tăng trưởng kinh tế  

Xây d ng Hà Nội trở thành một thành phố đẹp, một thành phố du lịch nổi tiếng 

trên thế giới  Thành phố Hà Nội c n được xây d ng theo hướng c  kiến trúc 

cảnh quan đẹp, hiện đại, văn minh, c  những không gian xanh rộng mở, được 

xây d ng những công trình đẹp, độc đáo, là k  quan nhân tạo mới, trở thành 

bi u tượng của thành phố Hà Nội trong thời k  mới, là tinh hoa trí tuệ của người 

dân Việt Nam, là minh chứng cho khoa h c công nghệ về xây d ng, nơi t  hội 

những công trình xuất sắc của đất nước và của thế giới mà vẫn không mất đi bản 

sắc văn h a riêng của Thủ đô Hà Nội  Nhất là đối với Thủ đô Hà Nội, đ  là danh 

d , bộ mặt của quốc gia   ược như vậy, thành phố Hà Nội s  trở thành một 

trong những thành phố đẹp, đáng sống, thu hút vượt trội lượng khách du lịch 

quốc tế so với hiện nay, trở thành một thành phố đứng trong top các thành phố 
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c  doanh thu du lịch cao nhất thế giới, g p ph n thúc đ y tăng trưởng và chuy n 

dịch mạnh m  cơ cấu kinh tế đô thị  

 ảo t n các di sản văn h a   ối với các khu v c mở rộng, mạnh dạn và 

khuyến kh ch tư nhân đấu giá quyền s  d ng đất, xây d ng các tòa nhà ch c 

trời, tạo ra được nhiều chỗ ở, văn phòng cho thuê, sàn thương mại… trên cùng 

một đơn vị diện t ch, khai thác được nhiều vị tr  khác nhau trong tòa nhà đ  tạo 

ra lợi nhuận cho tăng trưởng kinh tế  Ngu n thu thuế tăng theo chiều cao của tòa 

nhà, các tòa nhà ch c trời s  tạo ra ngu n thu khổng l  cho ch nh quyền đô thị 

đ  tiếp t c đ u tư, thúc đ y tăng trưởng và phát tri n kinh tế  Phấn đấu đến năm 

 0 0, Hà Nội c  khoảng  t nhất  0 tòa nhà ch c trời đ  tạo ra ngu n thu đáng k  

cho ch nh quyền đô thị, đ ng thời c  th  t  tin sánh vai với các thành phố lớn và 

các Thủ đô khác trên thế giới về cơ sở vật chất k  thuật đô thị   

Phát tri n hài hòa các đô thị vệ tinh thành phố Hà Nội  Tiếp t c nâng cao t  

lệ đô thị h a, xây d ng các trung tâm đô thị lớn c  tác động lan t a, là động l c 

phát tri n cho toàn vùng và đất nước  Tiếp t c quy hoạch xây d ng nông thôn 

mới gắn với việc giữ gìn bản sắc văn h a của dân tộc  

Phát tri n hệ thống kết cấu hạ t ng hiện đại, với t m nhìn dài hạn, theo kịp 

trình độ tiên tiến của thế giới  Kết hợp tốt giữa phát tri n kinh tế với đảm bảo thế 

trận quốc phòng - an ninh quốc gia và trật t  an toàn xã hội. 

Tập trung cải thiện các nhân tố đã đánh giá ở trên, kết hợp xây d ng các 

ngu n l c làm đ u vào đ  điều chỉnh mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà 

Nội trong thời gian tới  
 

4.2.  C c giải ph p thúc  ẩy tăng trưởng kinh t   ô thị Việt Nam 

  a vào những căn cứ l  thuyết ở chương hai, đánh giá hiện trạng trên cơ 

sở th c tiễn ở chương ba và bối cảnh mới trong thời gian tới, c ng như quan 

đi m của tác giả, tác giả đề xuất một số giải pháp cơ bản đ  cải thiện các nhân tố 

tác động, g p ph n thúc đ y tăng trưởng kinh tế đô thị như sau  

4.2.1. Nh m giải pháp  ải thiện  á  nhân tố nguồn lự   

4.2.1.1. Giải pháp số 1: Cải thiện nhân tố vốn đầu tư cho phát triển đô thị 

 u tiên đ u tư vào những ngành, lĩnh v c tạo thế và l c cho phát tri n 

 kết cấu hạ t ng then chốt, lĩnh v c và sản ph m chủ l c, công nghệ và đào tạo 

ngu n nhân l c   đ u tư c  tr ng đi m vào một số lĩnh v c mà Thành phố c  lợi 

thế cạnh tranh như du lịch, dịch v , công nghiệp công nghệ cao… đ  nâng cao 

chất lượng tăng trưởng và năng l c cạnh tranh của nền kinh tế  

 ơ cấu lại các ngành sản xuất trên địa bàn thành phố, thúc đ y phát tri n các 

ngành, lĩnh v c TP Hà Nội  
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           Thực hiện cơ cấu lại đầu tư công có hiệu quả 

-  ổi mới phương thức phân bổ đ u tư công theo hướng xây d ng một kế 

hoạch tài ch nh và chi tiêu trung hạn, trong đ  chi đ u tư và chi thường xuyên 

được gắn kết chặt ch  với nhau thành nhu c u tổng th  và cân đối với ngu n huy 

động vốn   ây là một công c  cho phép đảm bảo k  luật tài kh a tổng th   tổng 

chi tiêu trong từng thời k  không vượt quá một giới hạn cho phép , hiệu quả 

phân bổ  chi tiêu công gắn chặt và nhất quán với các ưu tiên phát tri n trong 

chiến lược, qui hoạch và kế hoạch phát tri n của quốc gia, ngành và từng địa 

phương  c ng như hiệu quả hoạt động của từng khoản chi tiêu   

- Xây d ng và ban hành hệ thống tiêu ch  đánh giá hiệu quả tổng hợp, 

hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và tác động môi trường đối với các d  án đ u 

tư công  Hệ thống tiêu ch  này c n đủ mức c  th , c  th  đo lường khách quan 

đ  c  th  đánh giá được hiệu quả và d  báo được tác động của d  án về các mặt 

kinh tế, xã hội và môi trường  Hệ thống tiêu ch  đ  s  được s  d ng trong đề 

xuất, th m định, quyết định, ki m tra, giám sát và đánh giá các d  án đ u tư 

công    ng thời, đ  c ng s  là một thước đo quan tr ng trong bộ tiêu ch  ưu tiên 

h a các d  án đ u tư công  Nghiên cứu khả năng đ  các ngành cạnh tranh trong 

việc xây d ng đề xuất d  án đ u tư s  d ng vốn ngân sách của thành phố  

Ngành nào c  chất lượng d  án tốt hơn s  nhận được thêm kinh ph  đ u tư công  

- Áp d ng các phương pháp tiên tiến trên thế giới trong luận chứng, th m 

định, đánh giá, l a ch n và quyết định d  án đ u tư  Nhờ đ , vốn đ u tư công s  

được s  d ng một cách hiệu quả và công tác ki m tra, giám sát đ u tư c ng s  

thuận lợi và c  hiệu l c cao hơn  

- Tái cấu trúc và nâng cao hiệu quả đ u tư  Giảm d n quy mô và t  tr ng 

vốn đ u tư công vào các lĩnh v c sản xuất kinh doanh, vốn đ u tư công chủ yếu 

c n được định hướng chủ yếu vào những ngành, lĩnh v c ph c v  m c tiêu phát 

tri n kinh tế - xã hội và chăm lo phúc lợi nhân dân, đặc biệt là khu v c nông 

thôn, ngoại thành, c  th  là đ u tư vào lĩnh v c kết cấu hạ t ng, bao g m  hệ 

thống giao thông, hệ thống điện, thông tin liên lạc, bưu ch nh viễn thông nh m 

phát tri n giao thông tuyến cơ sở và  kết nối khu v c nông thôn với thành thị  
 

4.2.1.2.  Giải pháp số 2: Phát triển và s  dụng tốt nguồn nhân lực chất 
lượng cao. 

 oi tr ng công tác đào tạo ngu n nhân l c và b i dư ng cán bộ, đặc biệt 

công tác đào tạo cán bộ c  đủ năng l c th c hiện công tác quy hoạch, quản l  đô 

thị  Lấy việc th c hiện các chỉ tiêu trong Quy hoạch, quản l  đô thị về các lĩnh 

v c  quy hoạch, môi trường, đất đai, hạ t ng, cây xanh đô thị…  làm tiêu ch  

tuy n ch n, tổ chức, đào tạo, bổ nhiệm cán bộ…  coi đây là một trong những 

điều kiện bắt buộc của cán bộ lãnh đạo các cấp ch nh quyền đô thị   
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Tăng cường đ u tư nhà nước cho phát tri n ngu n nhân l c  đô thị   ây là 

vấn đề c    nghĩa quan tr ng trong m i thời k   Tuy vậy, n  c n được quan 

nhiều hơn trong bối cảnh hiện nay khi nhu c u về sản ph m và dịch v  ngày 

càng gia tăng cả về số và chất lượng cùng với s  cạnh tranh gay gắt của các yếu 

tố đ u vào mở rộng trên quy mô quốc tế    u tư phát tri n ngu n nhân l c Thủ 

đô được th  hiện tr c tiếp nhất trong việc tăng cường đ u tư cho phát tri n giáo 

d c đào tạo, nh m tăng quy mô và chất lượng giáo d c và đào tạo ở các cấp  

M c tiêu của đ u tư vào lĩnh v c này là đào tạo đ n đ u, chuy n đổi cơ cấu 

nghề nghiệp của người lao động ph c v  cho quá trình chuy n dịch cơ cấu kinh 

tế, tạo d ng và phát tri n đội ng  công nhân k  thuật lành nghề, đội ng  cán bộ 

khoa h c k  thuật, quản l  kinh tế c  trình độ đ  nắm bắt được khoa h c công 

nghệ cao, nắm bắt được s  thay đổi nhanh ch ng của s  phát tri n khoa h c 

công nghệ    u tư công vào lĩnh v c phát tri n ngu n nhân l c c n chú tr ng 

đến cơ cấu phân bổ, hiệu quả và chất lượng  nhà nước nên s  d ng phương pháp 

quản l  theo kết quả đ u ra trong lĩnh v c giáo d c đào tạo ngu n nhân l c, chú 

tr ng tới hiệu quả chi ngân sách và chất lượng ngu n nhân l c với các tiêu ch  

đánh giá c  th    

4.2.1.3.  Giải pháp số 3: Tăng cường đóng góp của nhân tố TFP 

Phát triển khoa học và công nghệ. Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo 

của hệ thống doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

- Tăng cường đáng k  đ u tư vào khoa h c và công nghệ  Hỗ trợ nhiều 

hơn cho đổi mới doanh nghiệp  Phát tri n các công nghệ m i nh n  công nghệ 

sinh h c, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới và công nghệ năng lượng 

mới   Tăng cường nghiên cứu các công nghệ then chốt  công nghệ thông tin, 

công nghệ sinh h c  y dược…   đạt được những đột phá về khoa h c và công 

nghệ, c  t m ảnh hướng lớn trên thế giới và đưa Thủ đô trở thành Thủ đô đứng 

vào hàng đổi mới nhất trên thế giới  

-  an hành các quy định về phạm vi các lĩnh v c khoa h c và công nghệ 

cao và công nghiệp môi trường, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải được phép 

phát tri n tại thành phố Hà Nội đ  thay thế cho các ngành công nghiệp truyền 

thống đang được s  d ng hiện nay, v  d   vi điện t , thông tin điện t , không 

gian và v  tr , năng lượng mới và năng lượng hiệu quả cao, sinh thái và bảo vệ 

môi trường… và các ngành công nghệ  Xây d ng mô hình phát tri n nền kinh tế 

các bon thấp. 

 oi việc phát tri n khoa h c k  thuật, khoa h c công nghệ, tin h c… là 

điều kiện tiên quyết trong việc quy hoạch, đ u tư xây d ng, phát tri n và quản l  

đô thị  đ ng thời c ng s  d ng đa dạng các ngu n l c sẵn c   chủ động trong 

quy hoạch, thiết kế, công nghệ, k  thuật, vật liệu, thiết bị, phương tiện xây 

d ng…  ứng d ng công nghệ tin h c trong quản l  hệ thống giao thông, ứng 
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d ng việc quản l  tài ch nh tiền tệ đ  quản l  đô thị, quản l  giao thông, quản l  

đất đai, môi trường  coi hệ thống thông tin liên lạc như một hệ thống giao thông 

đặc biệt của Thành phố  quản l  giao thông qua hệ thống camera, quản l  tài 

khoản, phân quản l  đô thị thành hệ thống mạng – nút – đi m, tại mỗi đi m c  

nhân viên thường xuyên theo dõi quản l      

Tăng cường đ u tư công cho khoa h c công nghệ, nh m nâng cao trình độ 

khoa h c công nghệ, nâng cao năng suất lao động và nâng cao hiệu quả s  d ng 

vốn trong các ngành kinh tế Thủ đô Hà Nội  Xung quanh vấn đề này c n c  

chiến lược dài hạn về đ u tư cho hoạt động nghiên cứu khoa h c công nghệ  đ u 

tư c  tr ng tâm, tr ng đi m đ  tạo bước bứt phá về một số công nghệ cao c  tác 

động t ch c c đến nâng cao sức cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế Hà Nội  

Một kiến nghị đối với Hà nội là c n thay đổi tư duy trong phát tri n hệ thống 

khoa h c công nghệ   Thành phố c n xác định rõ nhiệm v  hỗ trợ tr c tiếp trong 

giới hạn và phạm vi nhất định  Nên chuy n mạnh sang hình thức quản l  b ng 

cơ chế ch nh sách nh m tạo k ch th ch đổi mới công nghệ trong các doanh 

nghiệp và tăng hợp tác hai chiều giữa tổ chức nghiên cứu tri n khai và các 

doanh nghiệp  Một trong những yếu tố bứt phá c  liên quan đến đổi mới cơ chế 

quản l  khoa h c công nghệ hiện nay ở  Hà Nội là phải nhanh ch ng hình thành 

thị trường sản ph m khoa h c công nghệ và hỗ trợ thị trường này phát tri n 

mạnh  Theo đ , khuyến kh ch các tổ chức khoa h c – công nghệ  k  cả tổ chức 

công lập và tư nhân  tham gia th c hiện các giao dịch ch nh thức trên thị trường 

khoa h c - công nghệ   ổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và 

tri n khai theo hướng x a b  d n cơ chế bao cấp, quản l  hành ch nh, chuy n 

sang vận hành theo cơ chế thị trường  

Cùng với giáo d c và đào tạo khoa h c và công nghệ là quốc sách hàng 

đ u, là động l c chủ yếu thúc đ y tăng trưởng kinh tế và củng cố an ninh quốc 

phòng  Nâng cao năng vai trò của khoa h c công nghệ với tăng trưởng kinh tế 

theo các hướng ch nh sau   

- Nền công nghiệp các bon thấp  Tối ưu h a và tái cấu trúc cơ cấu công 

nghiệp  phấn đấu tăng d n t  tr ng ngành công nghiệp dịch v , phát tri n và ứng 

d ng công nghệ mới s  là chìa kh a cho hoạt động tiết kiệm năng lượng và giảm 

phát thải  Xây d ng và đ y mạnh một hệ thống hỗ trợ cho quá trình chuy n đổi 

sang công nghệ các bon thấp  đ y mạnh hỗ trợ tài ch nh cho các cơ sở nghiên 

cứu và phát tri n  cung cấp các giải pháp về tài trợ của ch nh phủ, giảm thuế, 

cho vay ưu đãi  và khuyến kh ch thương mại, thiết lập một giá cho các bon, cấp 

quyền nhượng quyền thương mại, mua sắm ch nh phủ và nâng cao tiêu chu n và 

th c hiện quy định  

- Phát tri n mô hình thành phố các bon thấp  Phát tri n mạnh hệ thống 

giao thông công cộng và tối ưu h a cấu trúc giao thông đô thị   h nh sách c  th  

bao g m   i    y mạnh giao thông công cộng đô thị, hạn chế tốc độ tăng trưởng 
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của giao thông cá nhân   ii    y mạnh s  phát tri n của đường sắt trong nội đô 

thành phố và đường cao tốc giữa các thành phố đ  tạo thành hệ thống giao thông 

đa chiều   iii  Tiếp t c nâng cao tiêu chu n về hiệu quả nhiên liệu đối với xe cơ 

giới, và phát tri n mạnh m  phương tiện các bon thấp như xe điện  thuế thải các 

bon s  được thiết kế và th c hiện  Phát tri n mô hình các tòa nhà đô thị các bon 

thấp   h nh sách c  th  bao g m   i  xây d ng tiêu chu n hiệu suất năng lượng, 

tiết kiệm năng lượng   ii  Tăng cường các sáng kiến bảo t n năng lượng cho các 

tòa nhà hiện c , khuyến kh ch các công ty dịch v  năng lượng cải thiện các công 

trình công cộng hiện c    iii  Hỗ trợ R&  và thương mại h a vật liệu xây d ng 

tiết kiệm năng lượng   iv  khuyến kh ch người tiêu dùng hướng tới các sản ph m 

tiết kiệm năng lượng hay các thiết bị, tòa nhà các bon thấp   v  Trình diễn mô 

hình của các khối nhà tiết kiệm năng lượng, các bon thấp  

- Tối ưu h a cơ cấu năng lượng và phát tri n năng lượng các bon thấp  tối 

ưu h a cơ cấu năng lượng và phát tri n năng lượng các bon thấp hơn đ ng vai 

trò quan tr ng giúp giảm hiệu ứng nhà k nh  GHG      hiện th c được m c tiêu 

này, Hà Nội c n giảm d n t  tr ng than trong tiêu th  năng lượng, t ch c c phát 

tri n việc s  d ng các ngu n năng lượng tái tạo  Một số biện pháp được áp d ng 

bao g m  hướng tới ngành giao thông các bon thấp như xe điện, nhiên liệu sinh 

h c và phát tri n hệ thống giao thông công cộng   ến năm  0 0, năm  0 0 và 

năm  0 0, t  lệ tiêu th  kh  đốt t  nhiên trong tổng tiêu th  năng lượng sơ cấp 

đạt khoảng  %,   % và   %  

- Mô hình tiêu th  bền vững  Tăng cường khuôn khổ th  chế b ng cách 

ban hành "Luật tiêu th  bền vững" và "Luật mua sắm xanh"     y mạnh nghiên 

cứu về tiêu chu n kh  thải các bon ở kh a cạnh tiêu th   Hỗ trợ tài ch nh cho 

người tiêu dùng các sản ph m xanh s  được tăng lên trong ngắn hạn  Trợ cấp 

cho các sản ph m s  d ng điện hiệu quả, xe ôtô năng lượng mới  Trong trung và 

dài hạn, thuế thải các bon s  được thiết kế và th c hiện  Một kế hoạch nâng cao 

nhận thức quốc gia và các hoạt động giáo d c s  được tri n khai trong thời gian 

tới, bao g m nâng cao nhận thức của cộng đ ng, doanh nghiệp và hệ thống giáo 

d c  Giải thưởng quốc gia s  được th c hiện như “doanh nghiệp xanh”, “cộng 

đ ng xanh”, “trường h c xanh"  Thiết lập một hệ thống thông tin công khai liên 

quan đến pháp luật, tiêu chu n, thủ t c tố t ng hành ch nh, công nghệ và các sản 

ph m  Một là, cải cách giá năng lượng đ  phản ánh cung c u thị trường, chi ph  

môi trường  

- Xây d ng một hệ thống thuế xanh và tăng đ u tư từ ngân sách cho s  

phát tri n của nền kinh tế các bon thấp Kết hợp chi ph  môi trường và suy thoái 

tài nguyên trong việc định giá năng lượng, bao g m  tăng ph  ô nhiễm  tăng 

phạm vi thu  từng bước thay thế ph  ô nhiễm b ng các loại thuế ô nhiễm  và bảo 

đảm "người gây ô nhiễm phải trả tiền"  Thu thuế các bon   
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- Hỗ trợ cho đổi mới công nghệ, phổ biến và hợp tác quốc tế Thành lập 

viện nghiên cứu năng lượng quốc gia, th c hiện nghiên cứu cơ bản, phát tri n, 

th  nghiệm và chứng nhận  Nâng cao hơn nữa các ch nh sách khuyến kh ch đổi 

mới công nghệ  Tiếp t c th c hiện các ch nh sách t  l c, các thiết bị trong d  án 

lớn phải c  ngu n gốc trong nước, đ  thúc đ y nội địa h a  Thi hành các kế 

hoạch điều chỉnh ngành công nghiệp sản xuất thiết bị, thiết lập và s  d ng các 

cơ chế b i thường rủi ro cho các thiết bị sản xuất mới  

         - Cải thiện và tăng cường th c thi pháp luật, quy định, tiêu chu n Hoàn 

thiện pháp luật về sản xuất và chuy n giao năng lượng, tiết kiệm năng lượng, 

chất thải rắn  ban hành và th c hiện Luật Năng lượng, rà soát và tiếp t c khuyến 

kh ch các quy định về các bon thấp trong ngành than, điện, tiết kiệm năng lượng, 

năng lượng tái tạo  Nâng cao tiêu chu n năng lượng   ải thiện các chỉ tiêu thiết 

kế cho tiết kiệm năng lượng trong các ngành công nghiệp tiêu th  năng lượng 

ch nh và các tiêu chu n tiết kiệm năng lượng  xây d ng, và cải thiện các tiêu 

chu n cho việc ki m soát hệ thống sưởi và làm mát các tòa nhà   

Nâng cao nhận thức cộng đ ng đ  chuy n sang tiêu th  các sản ph m các 

bon thấp, Kết hợp chặt ch  giữa phát tri n kinh tế - xã hội - môi trường với quy 

hoạch, xây d ng và quản l  đô thị  Th c hiện phát tri n bền vững, gắn kết giữa 

phát tri n kinh tế - xã hội với s  d ng tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường 

sinh thái  Kết hợp chặt ch  giữa phát tri n kinh tế - xã hội với tăng cường, củng 

cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh ch nh trị và trật t  an toàn xã hội  

4.2.2. Nh m giải pháp  ải thiện  á  nhân tố đ   trưng đô thị  

Thúc đ y cơ sở vật chất đô thị, phát huy tối đa các nhân tố đặc trưng đô 

thị cho tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội. Thời gian tới c n dành một khoản 

vốn đ u tư đáng k  đ   th c hiện những biện pháp như sau  

4.2.2.1.  Giải pháp số 4: Cải cách quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội.  

- Lập mới quy hoạch không gian Hà Nội hoặc điều chỉnh quy hoạch 

không gian Thủ đô Hà Nội    n cải cách phương pháp lập quy hoạch không 

gian, trong đ  c n t nh toán, l a ch n lại quy mô dân số thành phố Hà Nội cho 

phù hợp với quy mô diện t ch và t  lệ đô thị h a, đ ng thời nên l a ch n quy mô 

dân số Hà Nội tương đương với quy mô dân số của các thành phố lớn khác trên 

thế giới đ  tạo ra sức mạnh kinh tế cho đô thị, tạo ra một thị trường lao động 

lớn.   

- Xây d ng thống nhất bộ chỉ tiêu kinh tế trong quy hoạch đô thị như mật 

độ xây d ng, hệ số s  d ng đất, diện t ch sàn, chiều cao công trình, mật độ dân 

số, mật độ kinh tế gắn với các chỉ tiêu kinh tế về G P tạo ra theo phương án quy 

hoạch, … Mật độ xây d ng và hệ số s  d ng đất cao đ  tiết kiệm tài nguyên đất 

đai, tránh s  phát tri n đô thị dàn trải theo chiều rộng   oi tr ng phát tri n đô thị 

hợp l  theo chiều cao nh m tối ưu h a hệ số s  d ng đất, s  d ng tiết kiệm đất 
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đai, giữ gìn môi trường sinh thái và đảm bảo an ninh lương th c, đ ng thời 

mang lại ngu n thu lớn nhất cho đô thị.  ảm bảo quy hoạch không gian đô thị 

không chỉ đơn thu n là c  cơ cấu bố c c đẹp, phân khu chức năng hợp l  khoa 

h c cho đô thị theo chiều ngang, mang lại chất lượng sống tốt nhất cho người 

dân đô thị mà còn thúc đ y và giúp tối ưu h a tăng trưởng kinh tế  Hoạch định 

hướng đi c  th , xác định không gian c  th  cho các ngành kinh tế phát tri n  

Phát tri n nhà ở đáp ứng nhu c u của quá trình gia tăng dân số    

 ưa Quy hoạch sinh thái đô thị thành pháp luật, đảm bảo phát tri n đô thị, 

giới hạn việc tăng đất xây d ng, giảm kh  các bô n c, cải tạo đất đai và tăng đất 

cây xanh theo các giai đoạn quy hoạch phát tri n, đảm bảo an toàn sinh thái, bảo 

vệ các ngu n nước, bảo vệ các dòng chảy t  nhiên, phát tri n đô thị bền vững  

Lấy hành lang các sông, kênh nước, d c các tr c đường lớn, các công viên, 

vườn hoa lớn, các h  nước, các vùng đất nông nghiệp làm chủ đạo  kết hợp với 

các vườn hoa cây xanh các khu ở tạo thành hệ thống sinh thái đô thị  

  y mạnh xây d ng các tòa nhà ch c trời, đ ng bộ với hệ thống giao 

thông và hạ t ng k  thuật hiện đại  

Phân khu chức năng theo quy hoạch   ên ngoài ranh giới các khu phố cổ, 

khu phố c , khu di sản c n bảo t n,  quy hoạch các khu mới trong đ  mạnh dạn 

và khuyến kh ch tư nhân đấu giá quyền s  d ng đất, xây d ng các tòa nhà ch c 

trời, tạo ra được nhiều chỗ ở, văn phòng cho thuê, sàn thương mại… trên cùng 

một đơn vị diện t ch, khai thác được nhiều vị tr  khác nhau trong tòa nhà đ  tạo 

ra lợi nhuận cho tăng trưởng kinh tế  Ngu n thu thuế tăng theo chiều cao của tòa 

nhà, các tòa nhà ch c trời s  tạo ra ngu n thu khổng l  cho ch nh quyền đô thị 

đ  tiếp t c đ u tư, thúc đ y tăng trưởng và phát tri n kinh tế   

Phấn đấu đến năm  0 0, Hà Nội c  nhiều tòa nhà ch c trời đ  tạo ra 

ngu n thu đáng k  cho ch nh quyền đô thị, giải quyết nhu c u về chỗ ở, văn 

phòng thương mại dịch v  cho người dân và doanh nghiệp trong đô thị  đ ng 

thời c  th  t  tin sánh vai với các thành phố lớn và các Thủ đô khác trên thế giới 

về cơ sở vật chất k  thuật đô thị  

4.2.2.2. Giải pháp số 5: Nâng cao thẩm mỹ kiến trúc  cảnh quan đô thị 

- Ch nh thức hóa quy định riêng của thành phố Hà Nội về việc làm đ p 

thành phố  nhất là đối với hai bên tuyến phố và các công trình kiến trúc  

Luật h a và đề ra quy định riêng của thành phố Hà Nội về việc làm đẹp 

thành phố, nhất là đối với các công trình kiến trúc.   n c  quy định c  th  về 

th m m , kiến trúc và việc làm đẹp thành phố Hà Nội  Một đô thị đạt tiêu chu n 

và đẳng cấp quốc tế không th  thiếu đi v  đẹp trong th m m  kiến trúc, cảnh 

quan, thiết kế nghệ thuật đô thị của n . Nhất là đối với Thủ đô Hà Nội, đ  là 

danh d , bộ mặt của quốc gia  Thành phố Hà Nội c n được xây d ng theo 

hướng c  kiến trúc cảnh quan đẹp, hiện đại, văn minh, c  những không gian 

xanh rộng mở, được xây d ng những công trình đẹp, độc đáo, là k  quan nhân 

tạo mới, trở thành bi u tượng của thành phố Hà Nội trong thời k  mới, là tinh 
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hoa tr  tuệ của người dân Việt Nam, là minh chứng cho khoa h c công nghệ về 

xây d ng, nơi t  hội những công trình xuất sắc của đất nước và của thế giới mà 

vẫn không mất đi bản sắc văn h a riêng của Thủ đô Hà Nội   ược như vậy, 

thành phố Hà Nội s  trở thành một trong những thành phố đẹp, đáng sống, thu 

hút vượt trội lượng khách du lịch quốc tế so với hiện nay, trở thành một thành 

phố đứng trong top các thành phố c  doanh thu du lịch cao nhất thế giới, g p 

ph n thúc đ y tăng trưởng và chuy n dịch mạnh m  cơ cấu kinh tế đô thị  

Trong đ , ngoài yếu tố vệ sinh môi trường, cảnh quan thì c n c  chế tài 

trong thiết kế kiến trúc, quy định c  th  và luật h a việc làm đẹp thành phố, nhất 

là đối với các công trình xây d ng trên các tuyến phố của thành phố Hà Nội  

 - Xây dựng mới các công trình đ p  độc đáo  là biểu tượng của Thủ đô, 

thu hút du khách quốc tế tới tham quan du lịch. 

   các giải pháp tạo ngu n thu lớn hơn cho kinh tế đô thị từ thị trường bất 

động sản, từ ngu n thu phát tri n du lịch và thu hút du khách b ng các công 

trình kiến trúc đẹp và c  giá trị. 

 ên cạnh việc bảo t n, tôn tạo các công trình kiến trúc trong khu phố cổ, 

giữ gìn m  quan, kiến trúc cảnh quan và bản sắc văn h a truyền thống ngìn năm 

văn hiến của Thủ đô Hà Nội, trong thời gian tới, Hà Nội c n nghiên cứu, xem 

xét đ u tư xây d ng những công trình kiến trúc đẹp và hiện đại, do người Việt 

Nam thiết kế, đủ tiêu chu n làm bi u tượng của thành phố trong phạm vi mở 

rộng, đ ng thời là công trình tiêu bi u của Thủ đô, đ  Hà Nội đẹp, hiện đại, văn 

minh hơn, xứng đáng là hình mẫu cho cả nước về quy hoạch kiến trúc đô thị, 

đảm bảo th m m  cho thành phố   

 ên cạnh đ , các công trình kiến trúc này kết hợp với không gian xanh 

của thành phố bao g m hành lang xanh, vành đai xanh, các nêm xanh và các 

vùng đệm xanh, công viên đô thị, kết hợp với hệ thống sông h , đ i núi, rừng t  

nhiên, vùng nông nghiệp…tạo thành các khu du lịch nhân tạo mới của Hà Nội, 

thu hút phát tri n du lịch mạnh m , đ ng g p lớn cho tăng trưởng kinh tế của 

Thủ đô.     

- Tiếp tục bảo tồn di sản đô thị  đặc trưng văn hóa riêng của từng đô thị 

để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

  n tiếp t c đ u tư, bảo t n       di t ch của Hà Nội gắn liền với phát 

tri n văn h a Thủ đô và bản sắc văn h a dân tộc, phát huy các giá trị văn h a vật 

th  và phi vật th  của Thủ đô và của dân tộc, xây d ng văn h a người Hà Nội 

thanh lịch, văn minh  Khai thác các ngu n l c di sản và kiến trúc, văn h a trên 

địa bàn Thủ đô đ  thu hút khách du lịch, tăng doanh thu cho ch nh quyền đô thị 

và thúc đ y tăng trưởng kinh tế   

- Tiếp tục huy động tốt cơ sở vật chất đô thị cho tăng trưởng kinh tế, xây 

dựng hệ thống nhà ở đô thị và quản lý tốt thị trường bất động sản. 
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Nh m huy động tốt cơ sở vật chất đô thị cho tăng trưởng kinh tế, th c 

hiện nhiều cuộc cải cách về nhà ở đô thị, b ng nhiều hình thức, th c hiện th  

đi m r i nhân diện rộng… thông qua việc vận hành tốt thị trường tài ch nh, thị 

trường đất đai, thị trường nhà ở, giải quyết nhà ở xã hội, đa dạng h a loại hình 

nhà ở, huy động nhiều ngu n vốn, giải quyết tốt việc giải ph ng mặt b ng, xây 

d ng hệ thống hạ t ng k  thuật – xã hội cho các khu ở  Thúc đ y phát tri n   

loại hình nhà  Nhà ở cho thuê giá r , nhà ở cho thuê công cộng  Thông qua việc 

tăng tốc th c hiện các d  án   ải tạo chung cư c , xây d ng các khu tái định cư, 

xây d ng các khu cư trú ki u lớn  Áp d ng các ch nh sách hỗ trợ  Thủ t c đ u 

tư, ch nh sách đất đai, ch nh sách về vốn, hộ kh u hộ tịch, giải quyết  lao động 

việc làm… 

4.2.2.3. Giải pháp số 6: Hoàn thiện hệ thống kết cấu đô thị hiện đại 

Coi hệ thống giao thông là lĩnh v c đột phá đ  phát tri n   a dạng loại 

hình giao thông   ường hàng không, tàu đệm từ trường, đường sắt  cao tốc, 

thường… , tàu điện ng m, đường thủy, đường bộ cao tốc…   Xây d ng hệ thống 

giao thông công cộng chất lượng cao, đa cấp và hạ ng m, trong đ  chú tr ng tới 

các phương tiện di chuy n trong không gian, c  đi m đ n lên xuống hợp l , giúp 

giảm ô nhiễm không kh  do lượng kh  thải độc hại phát sinh tại đô thị hàng năm 

xuống mức thấp nhất. Kết nối thống nhất liên hoàn tạo thành các đ u mối giao 

thông lớn, gắn đ u mối giao thông với các trung tâm thương mại, tạo động l c 

thúc đ y phát tri n dịch v , thương mại…  gắn kết thống nhất giao thông trên 

mặt đất với giao thông ng m, quản l  và s  d ng không gian ng m hiệu quả  

Từng bước giảm d n các phương tiện xa cá nhân theo lộ trình    

Xây d ng mô hình đô thị khoa h c và công nghệ, đô thị thông minh: S  

d ng lưới điện thông minh  ch nh quyền điện t , hệ thống thông tin và truyền 

thông tiêu th   t năng lượng.  

Tăng cường s  d ng năng lượng t  nhiên như sức gi , nắng, s ng 

bi n    bảo t n thiên nhiên, tái s  d ng nước thải và rác thải, s  d ng công nghệ 

mới, sạch, s  d ng năng lượng tái tạo, sản xuất công nghiệp "xanh" đ  giảm tối 

đa phát thải nhà k nh, giảm phát thải cacbon ở các đô thị lớn  Tiêu dùng xanh, 

phát tri n các thiết bị điện gia d ng  tiết kiệm năng lượng, phát tri n nhà ở sinh 

thái thế hệ tiếp theo, các công trình s  d ng thiết bị điện tiết kiệm năng lượng, 

Nhà sinh thái,  ơm nhiệt, s  d ng đèn LED và màn hình phát quang hữu cơ; 

  u tư xanh, phát tri n nhiên liệu sinh h c, cảnh báo về môi trường, thúc đ y 

việc tái chế,  hế tạo vật liệu thay thế cho kim loại hiếm 

Phát tri n hạ t ng xanh, chuy n đổi phương thức vận tải, phương tiện giao 

thông thế hệ mới, phương tiện giao thông "xanh".  ải tạo hệ thống giao 

thông hạ t ng đô thị  thành các hệ thống thân thiện với môi trường, phát tri n 

doanh nghiệp xanh. 
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          Tiểu k t chương  V 

 ịnh hướng mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội và các đô thị 

Việt Nam theo các hướng như trên là khả thi, c  căn cứ khoa h c khi cải thiện 

được các nhược đi m, phát huy những ưu đi m của các nhân tố, nhất là các nhân 

tố đặc trưng đô thị đ  nâng cao hiệu quả phát tri n kinh tế - xã hội, thúc đ y quá 

trình tăng trưởng kinh tế  

Tác giả đã đề xuất các nh m giải pháp cơ bản đ  cải thiện các nhân tố 

truyền thống và các nhân tố đặc trưng đô thị tác động tới tăng trưởng kinh tế trên 

địa bàn thành phố Hà Nội  Nếu các biện pháp này được th c thi một cách đ ng 

bộ với quyết tâm cao, thì tăng trưởng kinh tế của thành phố Hà Nội s  tăng lên 

đáng k , trở thành đô thị đẹp, đáng sống và thành phố du lịch nổi tiếng, doanh 

thu du lịch đứng vào hàng top đ u so với các thành phố trên thế giới    
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          KẾT LUẬN 

Về cơ sở lý luận, từ những nghiên cứu của mình, tác giả đã rút ra kết luận 

r ng, các nhân tố tác động tới tăng trưởng kinh tế đô thị có nội hàm, t nh chất 

đặc trưng khác biệt đáng k  trong khu v c đô thị  Ngay cả các nhân tố truyền 

thống c ng c  những t nh chất khác, là đặc trưng riêng của nhân tố đ  tại khu 

v c đô thị    ng thời tác giả đã chỉ ra những đặc trưng khác biệt đ  của các 

nhân tố tại khu v c đô thị     ch nh là những đặc trưng đã tạo nên sức mạnh 

tăng trưởng kinh tế đô thị, và tạo nên s  khác biệt giữa kinh tế đô thị với nền 

kinh tế quốc dân, kinh tế vùng, kinh tế nông thôn, đ  đô thị luôn đ ng g p lớn 

và đạt mức tăng trưởng cao trong nền kinh tế, đ ng thời c  sức thu hút mạnh 

m . 

  ng những minh chứng, lập luận của mình, tác giả đã cho thấy vai trò và 

tác động của các nhân tố tới tăng trưởng kinh tế   ên cạnh tác động tới tăng 

trưởng kinh tế của các nhân tố truyền thống, thì các nhân tố đặc trưng khu v c 

đô thị c ng c  tác động lớn và đ ng vai trò quan tr ng đối với tăng trưởng kinh 

tế đô thị  Vì vậy, thời gian tới, các nhà hoạch định ch nh sách c n quan tâm tới 

các nhân tố đặc trưng đô thị này hơn nữa đ  huy động sức mạnh tổng hợp cho 

tăng trưởng kinh tế đô thị Việt Nam. 

Việc hi u sâu sắc được bản chất những đặc trưng khác biệt của các nhân 

tố tác động tới tăng trưởng kinh tế tại khu v c đô thị c    nghĩa quan tr ng    a 

vào nội hàm, bản chất của các nhân tố tại khu v c đô thị, kết hợp với đặc thù 

riêng về văn h a, lịch s , vị tr … của từng đô thị, các nhà quản l , hoạch định 

ch nh sách, các nhà khoa h c c  th  đưa ra những ch nh sách, phương hướng 

phát tri n kinh tế - xã hội phù hợp với khu v c đô thị hơn, giảm thi u những thất 

bại hay sai l m về ch nh sách, phát  huy thế mạnh và huy động tối đa ngu n l c 

của các nhân tố cho tăng trưởng kinh tế đô thị, g p ph n tạo nên s  giàu c , 

thịnh vượng cho các đô thị Việt Nam  

Về mặt thực tiễn, luận án đã đánh giá và đưa ra những nhận định về th c 

trạng phát tri n của các nhân tố, gắn với trường hợp c  th  là thành phố Hà Nội, 

với vị thế và bản sắc đặc trưng riêng  Từ đ  đưa ra những nguyên nhân chủ yếu 

dẫn đến tăng trưởng kinh tế thành phố Hà Nội chưa được như mong đợi đ  tìm 

ra giải pháp cải thiện các nhân tố, nh m ki m soát và thúc đ y tăng trưởng kinh 

tế thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam đạt kết quả cao và bền vững.   

Tác giả đã đề xuất các giải pháp quan tr ng, khả thi đ  cải thiện hiệu quả 

các nhân tố, đặc biệt là các nhân tố đặc trưng đô thị, đ ng thời phát huy các đặc 

thù riêng của các nhân tố truyền thống tại đô thị đ  g p ph n thúc đ y tăng 

trưởng kinh tế thành phố Hà Nội và các đô thị Việt Nam trong những năm tới  
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P Ụ LỤC  

Ph    c số 1: Chuỗi số  iệu K và L dùng  ể  o hàm sản xuất Cobb-Douglass 

                                             Đơn vị t nh: triệu đồng  triệu người 

 
 

Năm K L 

2010 2270951579 3514000 

2011 2311464000 3559000 

2012 2360337800 3736000 

2013 2418566910 3763000 

2014 2490312565 3781000 

2015 2574713936 3868000 

2016 2680134239 3900000 

2017 2803242527 3927000 

2018 2949263401 3987000 

2019 3123089231 4049000 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu thống kê GSO và t nh toán của tác giả 
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Ph    c số 2: Quy hoạch  ô thị một số thành phố trên th  giới  

 

Hình 2: Quy hoạch trung tâm thành phố Singapore – nước Singapore 

 
 

 

 
 

 



153 
 

Hình 3: Quy hoạch không gian thành phố Brasi ia trong th  k  20 

 
 

Hình 4: Quy hoạch không gian thành phố Chandigarh - Ấn  ộ 
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Hình 5: Quy hoạch thành phố NewYork trước và sau khi cải tạo 

 
Những con đường ngo n nghèo là quy hoạch 

c  của Newyork trước khi thành phố mạnh 

tay cải tạo và quy hoạch mới theo hệ thống  

ô bàn cờ 

 
Quy hoạch New York c  trước khi cải tạo 

  ác đường màu đ  trên bản đ   

 

Quy hoạch New York hiện nay 

 
 

 
Một g c thành phố New York 

 ảnh ch p từ vệ tinh  
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Hình 6: Một g c thành phố New York 

 
 

 

Hình 7: Quy hoạch không gian thành phố 

Barcelona (Tây Ban Nha) 

 

 

Hình 8: Quy hoạch không gian thành phố 

Buenos Aires (Argentina) 

 
 

Hình 9: Quy hoạch của Thủ  ô Paris  Ph p  
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Ph    c số 3: Ki n trúc  cảnh quan một số  ô thị trên th  giới 

 

Hình 10: Ki n trúc  iểm nhấn của  ô thị Singapore 

 
 

 

 
Khu tổ hợp Marina  ay Sands 

Thủ đô singapore – từ các g c nhìn  
 

 

 
Tượng Sư t  bi n -  i u tượng chào đ n 

du khách đến Singapore 

 

 
Tòa nhà gi  The Hive -  ại h c  ông 

nghệ Nanyang   
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Hình 11: Một số công trình ki n trúc  iểm nhấn của thành phố Băng Cốc 

 

 

 

 

 

 

 

 hùa Wat Arun  Wat  haeng   

Thủ đô  ăng  ốc  

 

 

 

 

 

 

 

 
 ung điện Hoàng Gia  

Thành phố  ăng  ốc 
 

 ền Loha – Prasat  thành phố  ăng  ốc  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Tháp đôi Petronas là bi u 

tượng du lịch của Thủ đô Kuala 

Lumpur – Malaysia    ông 

trình cao    , m, là tòa nhà 

cao nhất thế giới từ năm      

đến năm  00   Nơi đây bao 

g m trung tâm thương mại, các 

khách sạn hạng sang, công 

viên, trung tâm hội nghị  Từ 

tháp đôi c  th  ngắm toàn cảnh 

thành phố ở c u đôi t ng    và 

t ng     
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Hình 12: Công trình ki n trúc - biểu tư ng của thành phố Brasi ia 

 
Tòa nhà Quốc hội - thành phố  rasilia 

 
Nhà thờ - thành phố  rasilia 

 
 

Hình 13: Một số công trình ki n trúc  iểm nhấn của thành phố NewYork 

 
Tòa nhà ch c trời Empire State cao    m 

 
Tòa nhà ch c trời  hrysler cao    m 

 
Tòa nhà ch c trời Trung tâm thương mại 

Một thế giới cao    ,   m 

 
Tượng đài nữ th n quốc gia t  do cao 

46m 
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Hình 14: Công trình ki n trúc  iểm nhấn của thành phố Paris  Ph p  

 
 

Khải hoàn môn  
Tháp Eiffel - bi u tượng của Thủ đô 

Paris, Pháp 

 

 

 

 

 

Hình 15: Công trình ki n trúc  iểm 

nhấn của thành phố London   nh  

 
  u tháp London  Anh  cao tương 

đương tòa nhà  0 t ng, mang phong 

cách hiện đại pha chút cổ k nh  

 

 

Hình 16: Công trình ki n trúc  iểm 

nhấn của thành phố Seou  –  àn Quốc 
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Ph    c số 4: Quy hoạch thành phố  à Nội trong  ịch sử và                         

Quy hoạch giai  oạn   n năm 2020 
 

Hình 17: Quy hoạch kinh thành Thăng 

Long thời k  phong ki n Lý – Trần 

(1010 – 1400) 

 
Ngu n  GS   ao Ng c Lân 

Hình 18: Quy hoạch kinh thành Thăng 

Long khi bị Ph p b t  ầu chi m   ng 

(1873) 

 
Ngu n   ản đ  ông Phạm  ình  ách lập 

Hình 19: Quy hoạch  à Nội năm 1911 trong thời k  bị Ph p chi m   ng  

Ngu n  bản đ  do người Pháp xuất bản 
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Hình 20: Quy hoạch  à Nội giai  oạn 

trước năm 2008 
 

 

 

Hình 21: Quy hoạch chung xây dựng 

thành phố  à Nội   n năm 2030  tầm 

nhìn   n năm 2050 
 

 
 

Ngu n  Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội 
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Ph    c số 5: Ki n trúc  cảnh quan thành phố  à Nội trong  ịch sử 

Hình 22: Một số công trình ki n trúc  ặc trưng của khu nội  ô  ịch sử 

 
 hùa Trấn Quốc  

 
Ô Quan  hưởng 

 

 
 

Một g c kiến trúc Hoàng thành Thăng Long 

  
Kiến trúc Khuê Văn  ác trong qu n th  Văn 

Miếu Quốc t  giám 

 

 

 
 hùa Một  ột 

 
 ột cờ Hà Nội 
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Hình 23: Một số công trình ki n trúc Ph p trong khu nội  ô  ịch sử 

 
Nhà hát lớn Hà Nội 

 

 

 

 
Nhà thờ lớn Hà Nội 

 
Khách sạn Sofitel Metropole 
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Ph    c số 6: Một số công trình ki n trúc  iểm nhấn của  

thành phố  à Nội hiện nay 

 

Hình 24: Một số công trình ki n trúc mới xây dựng 
 

 

  
 ảo tàng Hà Nội  

 

 
Trung tâm hội nghị quốc gia 

 
Sân vận động quốc gia M   ình 

 

 

 

 
Tòa nhà Quốc Hội 

 

 

 


