Tổng hội Xây dựng Việt Nam phản hồi Bộ Xây dựng
về dự thảo Nghị quyết phân loại đô thị
Tổng hội Xây dựng Việt Nam đề nghị bổ sung quy định công khai hóa đề án
nâng loại đô thị để lấy thêm ý kiến của công đồng dân cư, nhằm đảm bảo vai
trò của người dân trong việc đóng góp cho sự phát triển đô thị.
Tổng hội Xây dựng Việt Nam vừa có văn bản phản hồi Bộ Xây dựng liên quan đến
góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210 ngày 25.6.2016 của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị.

Tổng hội đề nghị bổ sung nội dung kiểm tra, rà soát chất lượng sống dân cư đô thị, bao gồm các
tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan. Ảnh: Thành phố Thủ Đức vừa được thành lập ngày
1.1.2021 theo tiêu chí đô thị loại I trực thuộc TP.HCM. Ảnh: Soha

Văn bản cho biết, Tổng hội nhận được công văn số 2596 ngày 8.7.2021 của Bộ Xây
dựng về việc góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1210.
Sau khi nghiên cứu và tổ chức họp với các chuyên gia, Tổng hội đồng thuận sự cần
thiết phải sửa đổi bổ sung một số nội dung của Nghị quyết cho phù hợp với tình hình
thực tiễn phát triển đất nước, đồng bộ với các Luật đã được ban hành, cụ thể hóa
Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Theo đó, văn bản phản hồi của
Tổng hội đề nghị dự thảo bổ sung phần giải thích từ ngữ đối với các khái niệm về

đô thị đặc thù như: đô thị công nghiệp, đô thị di sản, đô thị du lịch, đô thị xanh, đô
thị thông minh,… để làm rõ cơ sở quy định cụ thể trong Nghị quyết và xác định các
tiêu chuẩn, chỉ tiêu trong phụ lục kèm theo Nghị quyết.
Dự thảo cần xác định giới hạn cận trên về quy mô dân số đô thị loại đặc biệt để tránh
hiện tượng quá khả năng dung nạp của đô thị, gây ra tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ
thuật – xã hội, ô nhiễm môi trường, không đảm bảo chất lượng cuộc sống dân cư đô
thị, cũng như ảnh hưởng sự phát triển chung của các vùng phụ cận. Đồng thời tạo cơ
hội phát triển cho các đô thị là hạt nhân của các vùng kinh tế. Ngoài ra, cần bổ sung
thêm các tiêu chuẩn để nâng cao chất lượng đô thị, nâng cao tính cạnh tranh và hội
nhập quốc tế.
Văn bản của Tổng hội cũng đề nghị cần làm rõ cơ sở điều chỉnh quy mô dân số tối
thiểu của đô thị loại IV từ 50.000 người lên 100.000 người và đô thị loại V từ 4.000
người lên 8.000 người.
Theo Tổng hội, căn cứ vào điểm a, Điều 12 của dự thảo, nếu “đánh giá hiện trạng
chung của toàn đô thị, từng đơn vị hành chính trực thuộc…” tức là đánh giá đến từng
quận, phường thì khó đảm bảo tính khả thi về sự phức tạp của nguồn số liệu đầu vào
và không cần thiết. Do vậy, Tổng hội đề nghị sửa lại: “…đánh giá hiện trạng chung
của toàn đô thị, đối với khu vực đô thị hiện hữu và khu vực dự kiến trở thành phường,
quận về chất lượng công trình hạ tầng đô thị…”.
Về quy định tổ chức tư vấn lập đề án, cần xem lại yêu cầu “điều kiện năng lực chuyên
môn về quản lý đô thị”, bởi khái niệm “quản lý đô thị” là rất rộng, bao hàm cả công
tác quản lý của cơ quan nhà nước. Tổng hội đề nghị thay thế cụm từ “tổ chức tư
vấn lập quy hoạch”, để đảm bảo phù hợp với yêu cầu của công tác phân loại đô thị
như sau: “Lựa chọn tổ chức tư vấn lập đề án phân loại đô thị theo quy định của pháp
luật đấu thầu”.
Tổng hội cũng đề nghị bổ sung cụm từ “nghề nghiệp” sau cụm từ “các tổ chức xã
hội”, cụ thể là “các tổ chức xã hội nghề nghiệp” để đảm bảo tính chuyên ngành,
chuyên môn của các tổ chức xã hội trong tham gia Hội đồng thẩm định. Đồng thời,
bổ sung thêm nội dung công khai hóa đề án nâng loại đô thị nhằm lấy thêm ý kiến
của công đồng dân cư, để đảm bảo vai trò của người dân trong việc đóng góp cho sự
phát triển đô thị.
Với điểm b, khoản 1, Điều 15 của dự thảo, Tổng hội đề nghị sửa đổi lại như sau:
“Để có cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị, Bộ Xây dựng có

trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đô thị 5 năm sau khi được nâng
loại, đối với các đô thị loại đặc biệt, loại I, II, III, IV; hàng năm báo cáo Ủy ban
Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Tổng hội đề nghị dự thảo bổ sung phần giải thích từ ngữ đối với các khái niệm về đô thị đặc thù
như: đô thị công nghiệp, đô thị di sản, đô thị du lịch, đô thị xanh, đô thị thông minh… Ảnh: hội
thảo khoa học “Tổng quan hiện trạng đô thị biển Việt Nam và một số quan điểm về kiểm soát
phát triển” do Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị, Viện
Nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng, Người Đô Thị đồng tổ chức ngày 30.9.2020 tại Hà Nội,
Tổng hội đã tổng hợp một số kiến nghị từ hội thảo gửi Bộ Xây dựng. Ảnh: Trần Thảo

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng đô
thị 5 năm sau khi được nâng loại, đối với các đô thị loại V; hàng năm báo cáo Bộ
Xây dựng để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính
phủ”.
Tại điểm d, khoản 1, Điều 15, Tổng hội đề nghị bổ sung nội dung kiểm tra, rà soát
chất lượng sống dân cư đô thị, bao gồm các tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan: Số
lượng chương trình, dự án cải tạo chỉnh trang đô thị, chung cư cũ đã triển khai thực
hiện, cùng với sự đánh giá của cộng đồng cư dân; Số lượng không gian công cộng
được đầu tư mới, đã đưa vào sử dụng, cùng với sự đánh giá của công đồng dân cư
sở tại; Số lượng công trình xanh, khu đô thị thông minh đã được đầu tư hoàn chỉnh,

đưa vào sử dụng, đã được cơ quan có thẩm quyền công nhận hoặc được các tổ chức
xã hội, tổ chức quốc tế vinh danh.
“Đây là những tiêu chuẩn rất quan trọng bên cạnh các tiêu chuẩn về hạ tầng kỹ thuật
– xã hội cần được bổ sung với mục tiêu phát triển đô thị bền vững, xanh và thông
minh”, văn bản của Tổng hội nhận định.

Cần xác định giới hạn cận trên về quy mô dân số đô thị loại đặc biệt để tránh hiện tượng quá
khả năng dung nạp của đô thị, gây ra tình trạng quá tải về hạ tầng kỹ thuật – xã hội, ô nhiễm
môi trường… Ảnh: TP.HCM là thành phố trực thuộc trung ương thuộc loại đô thị đặc biệt, đang
đối diện với quá tải dân số. Ảnh: CTV
Về tiêu chuẩn cơ sở y tế cấp đô thị, Tổng hội đề nghị xem lại tiêu chuẩn số giường trên 1.000 dân
giảm xuống còn trên 10.000 dân, cùng với giảm số lượng giường bệnh cho mỗi loại đô thị. Đặc
biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp hiện nay.
Ngoài ra, Tổng hội cũng đề nghị nghiên cứu thêm giá trị cận trên để tính điểm của mật độ dân số
toàn đô thị đối với các đô thị loại I, II, III, IV, V. Ví dụ: các đô thị loại I là thành phố trực thuộc
Trung ương sau nhiều năm được công nhận có tiêu chí mật độ thấp hơn quy định 2.000 người/km 2,

cụ thể: thành phố Hải Phòng 1.561 người/km 2, Đà Nẵng 883 người/km2, Cần Thơ 885 người/km2,
các thành phố thuộc tỉnh cũng đều trong tình trạng tương tự.
“Với bối cảnh Việt Nam đang trong quá trình đô thị hóa từ nền tảng kinh tế nông nghiệp, từ quy
mô đất đai đến lực lượng lao động nông nghiệp đang chiếm ưu thế, và trong đô thị các loại này
khu vực ngoại thành thường chiếm diện tích đất đai rất rộng lớn, vậy nên xem xét giảm tiêu chí
này để tránh xu hướng “nén” toàn đô thị”, văn bản của Tổng hội khuyến nghị.
Cũng theo Tổng hội, liên quan đến nhóm tiêu chuẩn về kiến trúc, cảnh quan đô thị, Quy chế quản
lý kiến trúc đô thị theo Luật Kiến trúc nhưng Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị lại theo
Nghị định 38, vì vậy dự thảo cần bổ sung ghi chú là từ năm nào trở đi thì sẽ thực hiện Quy chế
quản lý kiến trúc đô thị theo Luật Kiến trúc, từ năm 2021 trở lại phải thực hiện theo Quy chế quản
lý quy hoạch kiến trúc đô thị theo Nghị định 38. Cần cần nhắc sử dụng tiêu chuẩn này vì hiện nay
Việt Nam chưa ban hành bộ tiêu chí công nhận Khu đô thị xanh.
Bên cạnh đó, cần xem xét lại việc cho điểm đối với loại công trình kiến trúc tiêu biểu là: Di tích
cấp tỉnh, cấp quốc gia, di sản thế giới và công trình kiến trúc loại I. “Bởi các loại công trình này
có các giá trị và ý nghĩa rất khác biệt ngay từ tên gọi của chúng, do vậy không thể xếp cùng một
hạng để tính điểm khi xem xét công nhận loại đô thị”, văn bản của Tổng hội nhận định.
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