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Nhà ở và phát triển đô thị
Như Tạp chí Xã hội học số 2-1993 đưa tin, trong các ngày 25, 26, 27 tháng 5 năm 1993
tại Hà Nội, Viện Xã hội học đã tổ chức cuộc hội thảo Quốc tế: "Nhà ở và phát triển
đô thị trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Xã hội Việt Nam và Trường Đại
học British Columbia, Canada. Tại hội thảo, các nhà xã hội học, các kiến trúc sư các
nhà qui hoạch đô thị, các nhà lập chính sách ra quản lý nhà ở đô thị đã có các tham
luận và phát biểu chung quanh lĩnh vực nhà ở và phát triển đô thị trong điều kiện
chuyển đổi kinh tế xã hội ở Việt Nam. Mục diễh đàn xã hội học kỳ này giới thiệu một
số trong các tham luận đó.

Vấn đề nhà ở đô thị từ giác độ xã hội học

LÊ HỒNG KẾ
Hệ thống đô thị Việt Nam hiện nay có khoảng 300 đô thị, trong đó có 76 đô thị cấp thị xã thuộc tỉnh trở lên
và số còn lại là thị trấn, huyện lỵ. Tính đến năm 1990, tổng dân số toàn quốc là 66,1 triệu người, trong đó 13,4
triệu dân sống ở các đô thị, tỷ lệ đô thị hóa vào khoảng 20,8%.
Như phần trên đã nêu, quá trình đô thị hóa ở Việt Nam diễn ra rất thấp và chậm. Nhưng do tốc độ phát triển
kinh tế và nhất là tốc độ đầu tư xây dựng cơ bản quá thấp ở các đô thị nên nhiều vấn đề kinh tế, xã hội càng trở
nên bức xúc mặc dù trong một vài năm gần đây, do đổi mới nền kinh tế nên đã có 1 số chuyển biến bước đầu.
Một trong những vấn đề bức xúc đô thị là vấn đề giải quyết nhà ở đô thị. Theo kết quả điều tra cho thấy: bình
quân diện tích sản nhà ở các đô thị phía Bắc mới đạt 3,5-4 m2/người, các đô thị phía Nam có khá hơn là 5-5,5
m2/người nhưng phân bố không đều, có nơi quá thấp chỉ 0,5-1 m2/người. Tuy nhiên nhiều thành phố số người,
số hộ thiếu nhà ở lên tới 20-30%, số thiếu nghiêm trọng là 10%. Chất lượng cũng như tiện nghi bên trong không
đồng đều, nói chung còn thấp. Trong 1 căn hộ, phổ biến ít nhất là 2-3 thế hệ cùng chung sống, có nơi lên đến 45 thế hệ như một số phố cổ Hội An, Hà Nội, Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh... Một trong những nguyên nhân
quan trọng đưa đến tình trạng trên là tốc độ gia tăng dân số quá nhanh so với khả năng xây dựng nhà ở hàng
năm, cũng có nghĩa là khả năng kinh tế chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu đầu tư về phát triển nhà ở tại các đô thị.
Chuyển sang cơ chế thị trường, ngày nay không còn ai cho rằng nhà nước còn phải lo
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canh cánh việc xây dựng nhà ờ để phân phối hàng năm cho người dân đô thị. Về quan điểm ở tầm vĩ mô ai cũng
nhận thức được đó là sự đổi mới rất cơ bản về nhà ở. Tuy nhiên, để giải quyết được vấn đề còn rất nhiều khía
cạnh phải được bóc tách, phân tích, hình thành các giải pháp và từng bước giải quyết.
Như vậy, vấn đề nhà ở đô thị, trước hết phải do dân tự lo về nguồn tài chính và Nhà nước phải lo về những
định hướng lớn để hướng sự tự lo của dân vào đúng mục tiêu như quy hoạch các đô thị, giá cả, vật liệu xây
dựng, phong cách kiến trúc, quy mô gia đình, v.v... Yếu tố xã hội học nói chung và xã hội học đô thị nói riêng sẽ
tác động đến cả hai trách nhiệm của dân đô thị "Tự lo" và của nhà nước “Phải lo" nói trên.
- Trước hết là chế độ sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo nhà thuộc về tư nhân và mọi tổ chức hợp pháp
quản lý lâu dài. Vấn đề này đã và đang được nhà nước từng bước thực hiện bằng các chính sách hiện hành như
pháp lệnh nhà ở, những quy định về hóa giá nhà, hợp thức hóa nhà ở, mua bán và chuyển dịch nhà ở, những quy
định về quản lý đất đai... Những chính sách vĩ mô này đã tạo nên cơ sở pháp lý và vật chất vững chắc để mọi
người dân đô thị yên tâm tiếp tục sự lo lắng vấn đề nhà ở của mình trong quá trình phát triển của đô thị và bản
thân mình.
- Mức thu nhập khác nhau của các tầng lớp nhân dân đô thị khác nhau sẽ tạo nên “đầu vào" để giải quyết
nhà ở khác nhau tại các đô thị - khái niệm về các mức thu nhập rất cao, cao, trung bình, thấp đang còn là sự
tranh cãi chưa dứt giữa các nước phát triển, đang phát triển và ngay trên các vùng lãnh thổ của một quốc gia.
Đối với Việt nam, do kết quả bước đầu của chính sách đổi mới nền kinh tế mức thu nhập được phản ánh bằng
mức sống đang được ghi nhận đã được cải thiện rất nhiều. Theo kết quả điều tra xã hội học về "Phân tầng xã
hội, phát triển và những vấn đề xã hội trong thời kỳ đổi mới" tại Hà Nội cho thấy:
+ Nhóm hộ có mức sống cao nhất, còn gọi là "khá giả" hay "giàu có" hay "nhóm đỉnh" chiếm 4,9% trong
tổng số điều tra.
+ Nhóm hộ có mức sống trung bình khá, còn gọi là mức sống "thoải mái", chiếm 30% trong tổng số điều
tra.
+ Nhóm hộ có mức sống trung bình, còn gọi là "tạm đủ" chiếm 49,3% tổng số điều tra.
+ Nhóm hộ có mức sống trung bình kém còn gọi là "chật vật", chiếm 1 1,9% tổng số điều tra.
+ Nhóm hộ có mức sống kém, còn gọi là "nghèo" hay "thiếu thốn" hay "nhóm đáy" chiếm 4,0%.
Mức chênh lệch giữa nhóm đỉnh và nhóm đáy là 5 lần về tổng thu nhập của gia đình hàng tháng và 7,5 lần
về thu nhập bình quân đầu người. Về thu nhập cụ thể, các hộ giàu thu nhập khoảng trên 1000 Usd/năm trong khi
các hộ nghèo chỉ có khoảng 200 Usd/năm.
Như vậy chỉ cô khoảng gần 5% (nhóm giàu có) mới có khả năng cải thiện và nâng cao mức sống, trong đó
có nhà ở. Số còn lại trên 90% chưa giải quyết xong 3 nhu cầu cơ bản là ăn, ở, và học hành của con cái thì lấy
đâu ra để cải thiện và nâng cao. Phải chăng, đây là con số ở góc độ xã hội học để đề ra một "định hướng khả dĩ"
nào đó về khối lượng đặt ra cho việc xây dựng các mức ở cao, thấp, trung bình, tiện nghi, cao tầng, thấp tầng;
rộng hẹp... khác nhau ở đô thị. Một kết quả tương tự như trên cũng được tiến hành một bộ phận tại thành phố
Nha Trang, một thành phố thuộc loại trung bình ở miền Trung Việt Nam.
- Quy mô gia đình nói chung và ở đô thị nói riêng cũng mang tính quyết định đến vấn đề nhà ở đô thị. Mục
tiêu cụ thể của kế hoạch hóa gia đình quát gia là "Mỗi gia đình chỉ có
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một hoặc hai con để tới năm 2015 bình quân trong toàn xã hội mỗi gia đình (1 cặp vợ chồng) có 2-2,1 con, tiến
tới ổn định quy mô dân số từ giữa thế kỷ 21, tập trung mọi nỗ lực nhằm tạo bước ngoặt ngay trong thập kỷ 20
này". Đây là quy mô cho gia đình chỉ 1 thế hệ. Song thực tế và còn khá lâu nữa tình trạng một gia đình chung
sống từ 2 đến 3 thế hệ vẫn còn khá phổ biến. Như vậy quy mô nhân khẩu gia đình với từ 1-3 thế hệ cùng chung
sống cũng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến vấn đề nhà ở đô thị.
- Trình độ dân trí, nghề nghiệp, phong tục, tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng đều là những yếu tố không thể
thiếu được trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở nói chung và ngay ở đô thị, nhất là các dân tộc phương Đông như
nước ta.
Một khía cạnh khác là các xu thế yêu cầu về tầng cao (loại chung cư) và số gia đình ít phòng đơn điệu thiếu
tiện nghi càng giảm; loại 1-2 tầng và nhiều phòng chức năng khác nhau trong 1 gia đình ngày càng tăng.
- Vùng Tây Bắc Bắc Bộ, tốc độ phát triển đô thị chậm có nhiều đô thị quy mô nhỏ nhưng khả năng giải
quyết nhà ở sẽ thuận lợi hơn. Xu hướng mỗi hộ 1 nhà sẽ chiếm ưu thế, loại hộ 2 tầng có từ 4-5 phòng sẽ chiếm
tỷ lệ cao, loại 1 tầng có 2-3 phòng vẫn còn phổ biến, loại nhà tập thể cao tầng sẽ ngày càng giảm dần. Tiêu
chuẩn 8-10 m2 ở cho 1 người là có thể đạt được.
- Vùng Đông Bắc và trung du Bắc bộ, là vùng có tốc độ phát triển khá nhanh, thậm chí nhảy vọt (nhất là
vùng Đông Bắc), vấn đề nhà ở sẽ được giải quyết tăng hơn theo xu hướng loại 2-3 phòng/hộ ờ các chung cư 4-5
tầng sẽ phát triển nhưng chậm và ít; loại nhà 2-3 phòng, 4-5 phòng cho 1 hộ độc lập là xu thế mạnh nhất chiếm
đến 50% số dân, loại nhà 1 tầng, 2-3 phòng cho 1 hộ vẫn còn phát triển đến 40%; loại nhà 1 phòng cho 1 hộ và
nhà ổ chuột vẫn còn chiếm 5-10%. Tiêu chuẩn: 7-9 m2/người.
- Vùng đồng bằng Bắc Bộ, là vùng phát triển mạnh, có các đô thị lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định.
Xu thế phát triển nhà ở tại Hà Nội: Loại nhà 1 hộ 2-3 tầng phát triển nhanh chiếm khoảng 20-25%, loại nhà 1 hộ
1 tầng 2-3 phòng sẽ giảm dần, chiếm khoảng 20%; loại chung cư, cao tầng phát triển ít dần chừng trên 10% (chủ
yếu là khu vực nhà nước và tập thể), loại nhà biệt thự phát triển khoảng 5%. Nhà ổ chột, cũ... vẫn phải được cải
tạo nâng cấp... chiếm khoảng 5%; Các loại khác 15% . Ở Hà Nội việc cải tạo nhà ở tại khu phố cũ cũng là vấn
đề đáng chú ý.
- Vùng Bắc Trung bộ, là vùng cô tốc độ phát triển đô thị chậm, hầu hết là các đô thị trung bình và nhỏ; xu
thế dự báo nhà ở có thể là: loại nhà 2 tầng, 3-4 phòng cho 1 hộ chiếm khoảng 30%; loại 1 tầng với 2 phòng 1 hộ
chiếm khoảng 50-55%; các loại khác 15-20%.
- Vùng Nam Trung Bộ: là vùng phát triển đô thị tương đối nhanh, có các thành phố lớn như Đà Nẵng, Huế,
Nha Trang... Dự báo phát triển nhà ở loại 2-3 tầng với 4-5 phòng cho 1 hộ là phổ biến khoảng 20-25% loại nhà
1 tầng còn chiếm tỷ lệ lớn 65-7%, các loại nhà khác khoảng 10%.
- Vùng Tây Nguyên: là vùng phát triển đô thị chậm, chủ yếu xây dựng nhà ở 1-2 tầng và một số nhà ở mang
màu sắc dân tộc ít người.
- Vùng Đông Nam Bộ: là vùng phát triển mạnh nhất trong cả nước, có các thành phố lớn như Hồ Chí Minh,
Biên Hòa, Vũng Tàu... Riêng thành phố Hồ Chí Minh loại nhà chung cư vẫn phải được phát triển do nhu cầu
lớn, loại nhà 1-2 tầng và biệt thự là xu thế phát triển mạnh và nhanh.
Các khu ổ chuột, trên kênh rạch đều phải được cải thiện, nâng cấp. Các thành pho khác, loại nhà 2-3 tầng
20%, 1 tầng 50-55%, nhà chung cư 10-15%, các loại nhà khác 5-10%.
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- Vùng Tây Nam Bộ, do đặc thù là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm của cả nước nên tốc độ phát triển
đô thị ít có điều kiện phát triển ngoài một số thị xã, huyện lỵ đã có. Do đó, nhà ở dự báo chỉ phát triển như vốn
có của nó: ở các thị xã, thị trấn 1-2 tầng là chủ yếu 2-3 tầng và cao hơn ở các thành phố lớn như Cần Thơ, Mỹ
Tho, Long Xuyên, Châu Đốc…
Tóm lại, nhà ở đô thị là một chiến lược lớn trong đó yếu tố xã hội học có tác động khá mạnh mẽ. Do đó,
việc đề xuất một chiến lược nhà ở cũng như các chính sách nhà ở ngoài các yếu tố kinh tế, kỹ thuật, công nghệ,
đất đai, pháp lý... cầu cần phải có cách nhìn ở giác độ xã hội học về nhà ở. Như vậy, vấn đề giải quyết nhà ở
chắc chắn sẽ đưa lại những kết quả to lớn, góp phần thúc đẩy cuộc sống đô thị ngày càng tốt hơn.

Cư dân phi chính qui và chính sách nhà ở đô thị

TRẦN HÙNG
I. ĐÔ THỊ HÓA VÀ NHẬP CƯ ĐÔ THỊ
Các nước đang phát triển và kém phát triển hầu như vẫn đang nằm trong cái vòng luẩn quẩn: muốn phát
triển kinh tế để nâng cao mức sống thì phải phát triển các đô thị mà trước tiên là các đô thị lớn vì đấy là nơi "đầu
tư có hiệu quả", nhưng điều đó lại làm gia tăng sự chênh lệch về phát triển giữa các vùng và gia tăng sự phân
hóa giàu nghèo giữa đô thị và nông thôn, dân nghèo ở nông thôn buộc phải tràn vào đô thị kiếm sống và làm cho
điều kiện sống ở đô thị ngày càng tồi tệ hơn, mức sống ở đô thị ngày càng kém đi.
Việt Nam cũng không thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn đó, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là
những nơi có sự ưu tiên hơn các nơi khác về đầu tư phát triển sản xuất, nhờ đó mà sự phát triển của những đô thị
này đã có sự vượt trội hơn hẳn so với các đô thị khác trong vùng.
Những sơ đồ kèm đây cho thấy ờ vùng phía Bắc cũng như vùng phía Nam, trong khi phần lớn các đô thị chỉ
phát triển ở mức trung bình hoặc kém thì đã có một đô thị vượt trội hẳn lên (Hà Nội đối với vùng phía Bắc và
thành phố hồ Chí Minh đối với vùng phía Nam). Sự phát triển "độc cực" như vậy vốn được xem là tuột tình
trạng bệnh hoạn trong phát triển kinh tế ở các nước đang phát triển (được gọi là bệnh đầu to "macrocéphalie)
biểu hiện ở tình trạng có một đô thị phát triển vượt trội (primate city) so với toàn vùng, và số dân đô thị này lớn
gấp nhiều lần đô thị lớn thứ nhì sau nó (Hà Nội có số dân gấp gần 3 lần thành phố Hải Phòng, thành phố Hồ Chí
Minh có số dân gấp 10 lần Đà Nẵng...) và số dân ỡ các đô thị vượt trội có chiếm tỷ lệ áp đảo trong tổng số dân
đô thị của cả vùng. Các đô thị này một mặt trở thành những trung tâm thu hút nguồn vốn đầu tư cả trong và
ngoài nước, mặt khác là trung tâm thu hút làn sóng người nông thôn muốn nhập cư kiếm việc làm. Rời khỏi quê
hương, nơi cư trú lâu đời", quê cha đất tổ" của mình để đi kiếm việc
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làm nơi xa là điều hoàn toàn trái ngược với tâm lý chung của cư dân nông nghiệp. Nhưng tâm lý ấy giờ đây đã
có phần bị xáo trộn là do tình trạng giảm sút diện tích đất canh tác tính bình quân cho một lao động.
Nước ta vốn thuộc loại "đất chật người đông" và bình quân diện tích đất canh tác thuộc loại thấp nhất thế
giới. Từ lâu người ta đã thấy rô những khó khăn của sản xuất nông nghiệp với tình trạng cái "xiềng ba sào", và
từ nhiều năm nay cái xiềng ấy còn khép chặt hơn. Vì vậy mà mặc dù đã ra sức khai thác triệt để nguồn tài
nguyên thiên nhiên ấy (bằng thâm canh tăng vụ...) nhưng vẫn diễn ra tình trạng mất cân đối giữa sức lao động
và đối tượng lao động (đất đai) ở mức độ nghiêm trọng và đó chính là nguồn gốc của tình hình thiếu việc làm
trong nông thôn. Trừ một số nơi có khả năng "đa dạng hóa" việc sản xuất ở nông thôn bằng cách phát triển các
nghề phụ, các ngành nghề thủ công thì tình trạng dư thừa sức lao động bớt phần căng thẳng, còn những nơi khác
"thuần túy nông nghiệp "thì người nông dân thiếu việc làm chỉ còn hy vọng đi vào các đô thị, mà trước tiên là
các đô thị lớn để mong kiếm được việc làm và giải quyết những nhu cầu của đời sống.
II. ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG CƯ DÂN PHI CHÍNH PHỦ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA.
Hiện tượng làn sóng "chuyển cư" nông thôn - đô thị gắn liền với quá trình công nghiệp hóa là điều đã được
biết đến từ lâu. Ở các nước phát triển phương tây, làn sóng chuyển cư này đã từng gây nhiều khó khăn cho các
đô thị mà trước tiên là tình trạng khan hiếm nhà ở buộc các nhà xã hội học đô thị phải quan tâm nghiên cứu và
tìm cách đưa ra những lời giải đáp, chẳng hạn những kiến nghị về phát triển các loại "nhà ở bình dân" để phần
nào đáp ứng nhu cầu ở của những người mới nhập cư.
Nhưng hiện tượng này diễn ra ở các nước kém phát triển lại phát sinh những vấn đề gay gắt hơn nhiều do
tình trạng hạ tầng kỹ thuật đô thị tại các nước này còn quá nhỏ bé và không chịu đựng nổi áp lực nặng nề của
làn sóng chuyển cư. Khác với tình hình ở các nước công nghiệp phát trển; là số người nhập cư phần nào được
thu hút vào các cơ sở sản xuất "chính qui", được đào tạo về nghề nghiệp và nhờ đó có được nơi cư trú thích hợp,
tại các nước kém phát triển do cơ sở sản xuất ở đô thị còn quá nhỏ bé không thể thu nhận được lượng người mới
nhập cư, buộc họ phải tự kiếm sống với bất cứ công việc gỉ mà đô thị có được. Nguồn việc làm cho họ trước
tiên trông vào các loại dịch vụ giản đơn bán hàng rong, khuân vác, kéo xe... và chỗ ở của họ là bất cứ nơi nào
kiếm được: gầm cầu, quán chợ... hoặc tụ tập trên những vùng đất ít bị kiểm soát và tạo thành những "xóm liều".
Tầng lớp cư dân này thường được "nhận dạng" qua một số đặc điểm sau:
1. Họ thường tìm mọi cách thoát ra khỏi mọi sự kiểm soát của xã hội về mặt hành chính, không đăng ký cư
trú và tất nhiên là "không có hộ khẩu"
2. Về nghề nghiệp làm ăn, họ không qua một lớp đào tạo nghề nghiệp nào nên thường chỉ là các loại lao
động giản đơn với thu nhập thấp, công việc bấp bênh không thường xuyên, chính họ đã góp phần hình thành
"thị trường sức lao động" rẻ mạt ở đô thị.
3. Mảnh đất nơi cư trú của họ không phải là được sắp xếp theo một qui hoạch nào mà là một sự ngụ cư có
tính chất ngẫu nhiên tạm bợ, kể cả việc "nhảy dù chiếm đất công" tại những nơi ít bị kiểm soát như nơi bờ đê,
rìa đường sắt, chỗ đất ngập nước hoặc lầy thụt, đất ven bờ kênh rạch...
4. Nhà ở được tạo dựng tạm bợ bằng bất cứ thứ vật liệu gì thêm được: tre nứa, vải nhựa, tấm cót tấm tôn...
đôi khi dựng ghé vào một bờ tường rào, nơi gầm cầu, mái chợ. Đây chính là loại "nhà ổ chuột" mà ở các nước
có tên "biđôngvin" (bidonville) vì được tạo dựng tạm bợ với những vỏ thùng tôn đựng dầu cũ.
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5. Về gia đình: con cái không được khai sinh, lập gia đình không giá thú, con cái không được đi học, không
được hưởng những quyền tối thiểu của trẻ em, và cũng sớm phải tham gia vào đội quân lao động để kiếm sống
cho mình và cho gia đình ...
Sự tồn tại một tầng lớp cư dân này là một hiện tượng xã hội đầy nhức nhối vì nó có thể là nguồn gốc của
nhiều tệ nạn xa hội, một sự đe dọa đối với trật tự và an ninh xã hội cũng như một sự giảm sút của điều kiện vệ
sinh môi trường. Do không có nghề nghiệp lại bị cuộc sống thúc ép, đôi khi họ phải lao vào cả những công việc
không được xã hội chấp nhận như trộm cắp, đĩ điếm... nơi ăn chốn ở hoàn toàn không đảm bảo tiêu chuẩn vệ
sinh nào để đáng trở thành nguồn gốc lây lan các bệnh truyền nhiễm. Chính quyền đô thị ở nhiều nước đã muốn
gạt bỏ đi những điều kiện nhức nhối này bằng những mệnh lệnh hành chính, mong muốn “giải tỏa" nhanh
những khu dân cư phi chính qui, nhưng thực tiễn cho thấy giải tỏa nơi này nó liền xuất hiện ở nơi khác. Hiển
nhiên không thể khắc phục tình trạng này bằng những biện pháp giản đơn ít nhiều có tính chất áp đặt.
III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP THÁO GỠ THÔNG QUA CÁC CHÍNH SÁCH NHÀ Ở ĐÔ THỊ.
Cư dân phi chính qui cùng với những xóm nhà ổ chuột đã trở thành “căn bệnh chung" của nhiều đô thị lớn
và cực lớn ở các nước đang phát triển, đường như tồn tại song song với nhiều căn bệnh cố hữu khác: nạn khan
kiếm nhà ở tại đô thị, tình trạng khan kiếm việc làm ở cả đô thỉ và nông thôn, khan hiếm đất đai xây dựng do bị
đầu cơ... Nghèo nàn dẫn tới suy thoái môi trường và suy thoái trường lại làm cho nghèo nàn thêm trầm trọng...
muốn thoát ra khỏi cái vòng luẩn quẩn ấy người ta đã phải nghĩ đến những biện pháp nhiều mặt, biện pháp đồng
bộ nhằm tìm ra con đường cho một sự "phát triển bền vững". Biện pháp khả dĩ tháo gỡ, hoặc ít ra là hạn chế tốc
độ phát triển cư dân phi chính qui cùng với những khu nhà ổ chuột thường được đề cập đến ở nhiều cấp độ khác
nhau, từ bao quát "vĩ mô" tới cụ thể "vi mô" .
1. Xuất phát từ chỗ nhìn nhận nguồn gốc của cư dân phi chính qui là từ những vùng nông thôn do thiếu đất
canh tác nên dư thừa lao động thiếu việc làm nên biện pháp được nghĩ đến trước tiên là làm sao phát triển thêm
các ngành nghề sản xuất ở nông thôn để thu hút một phần sức lao động dư thừa này và hạn chế đóng nhập cư
vào đô thị. Thực tiễn ở nhiều vùng nông thôn có nghề thủ công truyền thống cho thấy việc phát triển sản xuất
thủ công trong nông thôn đã góp phần đáng kể ổn định đời sống nông thôn, nhiều gia đình giàu lên không lo
phải vào đô thị kiếm sống.
2. Có chính sách đầu tư thích đáng để phát triển các "đô thị loại 2" (tức là các đô thị vừa và nhỏ) đề cao đô
thị này có khả năng phát triển sản xuất, thu hút một phần số tác động dư thừa trong nông thôn, chia sẻ gánh
nặng làn sóng nhập cư vào các độ thị lớn. Các đô thị vừa và nhỏ chính là nơi thích hợp để phát triển các loại tiểu
thủ công nghiệp nhằm chế biến tại chỗ các mặt hàng nông sản và phát triển các loại dịch vụ cho nông nghiệp vụ
đáp ứng nhiều mặt nhu cầu đời sống nông thôn.
3. Trong các đô thị lớn cần có những biện pháp nhằm khống chế nạn đầu cơ đất đai mở rộng các khu xây
dựng mới có trang bị kỹ thuật để phát triển các loại nhà ở rẻ tiền tạo điều kiện để người nghèo có điều kiện tiếp
cận đất đai làm nhà ở trong chừng mực mở khả năng kinh tế eo hẹp của họ có thể chấp nhận được.
4. Phát triển kỹ thuật làm nhà ở đơn giản bằng các loại vật liệu xây dựng địa phương dễ kiếm giá thành hạ
để bán và cho thuê với giá rẻ. Đương nhiên sẽ phải chấp nhận một loại nhà ở với mức độ tiện nghi không cao,
được sắp xếp vào những khu vực thích hợp trong đô thị, thường là những khu ven nội.

Bản quyền thuộc Viện Xã hội học www.ios.org.vn

Xã hội học số 3 - 1993
Xã hội học

65

5. Phát triển những biện pháp tài chính và tín dụng theo hướng có lợi cho những gia đình có thu nhập thấp,
tạo điều kiện để người nghèo có thể được vay vốn làm nhà ở và trả dần với lãi suất thấp đồng thời phát triển các
loại nhà mua trả dần.
6. Có kế hoạch hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho việc chỉnh trang, cải tạo và nâng cấp các khu nhà cũ nát
của người lao động, "chính qui hóa" một bộ phận cư dân phi chính qui trong điều kiện qui hoạch đô thị cho
phép, tạo điều kiện để họ có thể hòa nhập vào đời sống chung của cộng đồng đô thị.

Mấy ý kiến về quy hoạch xây dựng khu ở - nhà ở đô thị

PHẠM KIM GIAO
1. Vấn đề nhà ở và giải quyết các nhu cầu về ở lâu nay là vấn đề xã hội quan trọng, cấp bách và là một trong
những vấn đề trọng điểm, không những trong cuộc sống của mỗi gia đình mà còn trong các chiến lược, chương
trình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia.
Trong các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn và ở các nước đang phát triển, nhu cầu về nhà ở, vấn đề xây dựng
và phát triển nhà ở lại càng bức xúc và cấp bách hơn bao giờ hết vì dân số của các đô thị này gia tăng rất nhanh
tỉ lệ thuận với sự xuống cấp của chất lượng nhà ở đã xây dựng.
Nước ta đang thời kì đổi mới từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường, với sự tồn tại và
phát triển của nhiều thành phần kinh tế, vôi các chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm và lấy mục tiêu đáp
ứng hiệu quả nhu cầu của người ở nên công tác nghiên cứu và thiết kế qui hoạch xây dựng các khu ở và nhà ở
đô thị cũng cần phải đổi mới.
2- Nhà ở thuộc vào một trong những nhu cầu cơ bản nhất của con người. Kể từ khi xuất hiện loài người, con
người đã dành một phần lớn sức lao động để tạo lập các phương tiện để ở và cư trú. Mỗi con người đều gắn liền
mật thiết với nhà ở, bởi vì phần lớn thời gian của cuộc đời họ là ở trong nhà ở và khu ở, do vậy hoàn cảnh ở và
cư trú là bộ phận quan trọng của bối cảnh sống và nhà. Ở là tiền đề chủ yếu cho tái tạo sức lao động, hình thành
và phát triển nhân cách, tình cảm gia đình và quan hệ giao tiếp láng giềng và xã hội. Ngoài chức năng ở nhà ở
còn là nơi làm việc, sản xuất tiểu thủ công, phát triển các loại hình dịch vụ, tạo thêm việc làm để tăng thu nhập
cho một bộ phận lớn dân cư đô thị. Trong qui hoạch và xây dựng đô thị, ở là một trong 4 chức năng chủ yếu của
mỗi một đô thị (ở - làm việc nghỉ ngơi - đi lại giao tiếp). Đất đai để xây dựng các khu ở tới trên 50% đất đai xây
dựng của đô thị và số lượng nhà ở có thể chiếm tới 70 - 80% tổng số nhà và công trình kiến trúc trong đô thị. Do
đó qui hoạch, xây dựng và kiến trúc các khu ở và nhà ở có ảnh hưởng và đóng góp rất lớn đền không gian qui
hoạch xây dựng, không gian bố cục
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kiến trúc, kiến trúc cảnh quan và thầm mỹ của đô thị. Clara Zetkin đã nối: "Nghệ thuật xây dựng là nghệ thuật
đẹp nhất và cũng khổ nhất trong các loại nghệ thuật, nhưng cũng là xã hội nhất, là biểu đạt mạnh nhất cuộc sồng
cộng đồng xã hội".
3- Nhà ở không đơn thuần chỉ để ở, bà còn là nơi làm việc, sản xuất, thực hiện các dịch vụ và cũng là nơi để
thực hiện một phần các mối quan hệ giao tiếp xã hội của con người. Trước khu có cách mạng công nghiệp, do
sản xuất chủ yếu là chủ công và có qui mô nhỏ, ô nhiễm môi trường thấp, nhu cầu về giao thông vận tải và tổ
chức công nghệ sản xuất đơn giản nên trong các nhà ở và ô phố còn cổ các không gian và cơ sở sản xuất và dịch
vụ. Chức năng ở và làm việc kết hợp hài hòa và cân đối trong ô phố ở.
Đến thời kì cách mạng công nghiệp, do sức sản xuất lớn, nhu cầu về đất đai xây dựng và giao thông vận tải
nhiều, ô nhiễm môi trường cũng lớn v.v.., và do những nguyên nhân và đòi hỏi của công nghệ và hợp tác sản
xuất, tổ chức quản lí, và do những suy nghĩ cứng nhắc, máy móc, phát sinh từ cơ chế tập trung bao cấp, cho nên
chấp lượng và hượu quả của qui hoạch và xây dựng khu ở và nhà ở, tiện nghi sử dụng của các khu ở đô thị nước
ta xây dựng trong thời gian vừa qua, rất thấp về mọi mặt (thiết kế kiến trúc, tổ chức không gian và nghệ thuật
thẩm mỹ, kiến trúc cảnh quan, bảo vệ môi trường, kinh tế đô thị và đặc biệt là tiện nghi ở), không đáp ứng được
các nhu cầu, nguyện vọng và thẩm mỹ thị hiếu của người ở.
Do những tiến bộ của khoa học kĩ thuật, mối quan hệ giữa nơi ở và nơi làm việc gắn bó mật thiết và xích lại
gần nhau trong không gian. Do sự phát triển của cơ chế thị trường, sự tồn tại và phát triển của nhiều thành phần
kinh tế, với các chính sách nhà nước và nhân dân cùng làm, khôi phục và phát triển các nghề thủ công truyền
thống, nhà nước hỗ trợ nhân dân là tìm việc làm và xây dựng nhà ở, nên nhà ở bây giờ ngoài để ở còn có thể để
sản xuất và dịch vụ để tăng thu nhập cho một bộ phận dân cư đô thị. Các khu ở đô thị đã phong phú thêm về
chức năng, không gian xây dựng, hình khối kiến trúc và hoạt động trong các khu ở sống động hơn và đặc biệt là
tiện nghi ở và sử dụng tốt hơn.
4- Môi trường sống của chúng ta chia thành 3 bộ phận: Môi trường xã hội, môi trường vật thể (xây dựng) và
môi trường thiên nhiên. Môi trường xã hội là môi trường của các nhu cầu sống của con người, môi trường vật
thể là môi trường không gian xây dựng và môi trường thiên nhiên là môi trường của phong cảnh, cây xanh, địa
hình, khí hậu v.v... Ba môi trường này có quan hệ mật thiết với nhau. Mục tiêu của qui hoạch xây dựng các khu
ở là phải liên kết thống nhất biện chứng 3 bộ phận này lại với nhau. Cần phải tổng hợp qua điều tra xã hội học
những nhu cầu của con người và ứng dụng vào thực tiễn qui hoạch, xây dựng và quản lí đô thị, như nhu cầu về
đất đai xây dựng nhà ở, các loại hình ở nhà, các nhu cầu nghỉ ngơi, giao tiếp, sinh hoạt cộng đồng v.v... Trong
qui hoạch xây dựng đô thị nói chung, khu ở và nhà ở nói riêng, chúng ta lâu nay chỉ mới chú ý quan tâm đến
môi trường vật thể và môi trường thiên nhiên, còn môi trường xã hội được tạo lập chủ yếu là do các ý đồ xã hội
không tưởng hay áp đặt cứng nhắc không phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng và sở thích của con người, do đó
môi trường vật thể và thiên nhiên không nhất quán với môi trường xã hội .
- Sản xuất và tái sản xuất cần phải được cân bằng hài hoà với nhau, cả trong qui hoạch xây dựng khu ở và
nhà ờ. Bên cạnh ăn, mặc, ở thì lao động không những là nghĩa vụ mà còn là nguồn sống, là nhu cầu của con
người. Cần phải nghiên cứu và xem xét đồng thời về không gian và chức năng hai khu vực làm việc và ở, nối
liền hai khu vực này là khu vực của giáo dục đào tạo, cung cấp dịch vụ, văn hóa và nghỉ ngơi. Vì vậy, các khu ở
đô thị cần phải được qui hoạch và xây dựng tổng hợp và đồng bộ.
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Trong cải tạo các khu ở cũ đô thị, vấn đề này lại càng bức bách và cấp thiết, trong đó cần phải giữ các cơ sở
sản xuất và dịch vụ không độc hại, kết hợp; với cải tạo và xây dựng nhà ở và công các công trình công cộng để
nâng cao chất lượng và tiện nghi ở và sử dụng, sử dụng đa năng các công trình công cộng.
- Cuộc sống của con người dàn trải ở 3 không gian: cá nhân, tập thể và cộng đồng. Trên nửa thời gian sống
(50 - 70%) con người ở trong khu ở, đối với trẻ em và người già thì lại gắn liền nhiều hơn với nhà ở. Trong qui
hoạch xây dựng khu ở và nhà ở cần phân tích rõ 3 không gian sống này, nhưng vẫn liên hệ mật thiết với nhau,
thuận tiện cho sử dụng và quản lí.
- Nên kết hợp hài hòa và thống nhất các loài hình nhà ở trong khu ở (về kiến trúc, chức năng, thành phần xã
hội của dân cư) trong đó các nhà cao và nhiều tầng nên bố trí theo tuyến phố, các nhà thấp tầng, biệt thự, hay cơ
sở sản xuất tiểu thủ công nên bố trí trong ô phố, lô phố, tổ hợp quần thể nhà ở.
Không nên tổ chức cấu trúc tầng bậc cứng nhắc và độc lập nhau của hệ thống công trình công cộng và dịch
vụ trong khu ở, mà cần phải có sự đan xen, hỗn hợp giữa các thể loại giữa các cấp phục vụ, giữa nhà ở và công
trình công cộng và dịch vụ. Các công trình thương nghiệp dịch vụ cần bố trí theo các tuyến chính trong khu ở.
Tầng 1 của các nhà ở mặt phố, nên dùng để mở cửa hàng, dịch vụ hay sản xuất, hình thành nên các phố sống
động và tiện lợi sử dụng.
Nên tổ chức một khu vực chợ xanh cho mỗi khu ở để thích ứng với sự phát triển của kinh tế thị trường, đáp
ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Chợ xanh nên bố trí ở nơi thuận lợi về giao thông và ngoài khu ở, gần các
cửa hàng thương nghiệp - dịch vụ chính trong khu ở, nhưng không cản trở hoạt động giao thông đi lại, gây ô
nhiễm môi trường và tổn hại đến kiến trúc mặt phố và mỹ quan đô thị.

Bàn thêm về chiến lược chỗ ở đến năm 2000 của nước ta *

VŨ ĐỨC HÒA
Trở lại quá khứ của vấn đề. Năm 1983, trước sức ép của thực tế là nhà cho thuê thuộc sở hữu của Nhà nước
(nhà ở bao cấp) bị hư hỏng ngày càng nhiều mà không có tiền của sửa chữa sở Xây dựng Nghĩa Bình, được sự
đồng ý của Bộ Xây dựng, đã tiến hành bán thí điểm nhà cấp 4 tại các khu tập thể, các ngõ nghẽn thị xã. Việc
bán này nhằm thí điểm chuyển quyền sở hữu nhà và trách nhiệm sửa chữa cho người sử dụng. Hồi đó bao cấp
còn thịnh hành, nên chưa nói đến xóa bỏ nó. Trên thực tế, đây là khởi điểm của quá trình xóa bỏ bao cấp nhà ở.

*

Dầu để do Tòa san Tạp chí Xã hội học đặt.
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Diễn đàn ...
Xóa bỏ bao cấp nhà ở thông qua hai phương thức. Phương thức thứ nhất, có tính chất rộng khắp, là phải

định lại giá cho thuê nhà theo đúng giá trị (tính với 8 yếu tố bảo đảm kinh doanh có lãi). Phương thức thứ hai là
bán nhà cho người sử dụng như Nghĩa Bình đã làm.
Những năm qua, mới tiến hành theo phương thức thứ hai. Cải được là đã chuyển giao trên 3 triệu m2 nhà cấp
3, cấp 4 cho người sử dụng tự quản lý, sửa chữa, nâng cấp, và thu về cho ngân sách Nhà nước khoảng 150 tỷ
đồng. Cái chưa được là nảy sinh một số hiện tượng tiêu cực mà dư luận xã hội đã lên án, báo chí đã đưa tin. Về
nguyên nhân, phần vì hướng dẫn của ngành chưa sát hợp với thực tế (Thông tư số 47/BXD ngày 05/8/1989
hướng dẫn về định giả nhà không tính tới giá đất, về miễn giảm tiền mua nhà chỉ quy định tỷ lệ mà không quy
định mức kinh phí tối đa được giảm...); phần do tổ chức thực hiện tại một số địa phương vượt quá phạm vi quy
định (bán cả loại nhà chưa được phép bán - cấp 1, cấp 2, nhà không được bán - nhà thuộc diện cải tạo, nhà vắng
chủ, nhà vượt biên, miễn giảm quá mức - một số trường hợp gần như cho không, dần đến chênh lệch, bất
công...).
Việc định lại giá cho thuê nhà ở; liên quan đến chế độ tiền lương. Cuối tháng 11/1992, Thủ tướng chính phủ
mới ra quyết định số 118 TTg về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà ở vào tiền lương. Các nhà và các địa
phương đang triển khai thực hiện. Có thể nói, đây là cái mốc xóa bỏ về cơ bản bao cấp nhà ở (tiền thuê nhà ở
tính với 5 yếu tố đảm bảo duy trì kinh doanh, chưa tính các loại thuế) .
Xoá bỏ bao cấp nhà ở không có nghĩa là xoá bỏ được bất công xã hội, mà còn phải chấp nhận ở những mức
độ khác nhau giữa người chưa được phân phối nhà ở với người được ở nhà thuê, và người được mua nhà bán
hóa giá. Cũng may, so với tổng quỹ nhà ở cả nước; lượng nhà ở bao cấp chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, hiện nay khoảng
5%, trước khi bán hóa giá khoảng 6% (Tới đây, nhà nước vẫn xây nhà ở để kinh doanh cho thuê, ưu tiên người
ăn lương, người thu nhập thấp, khi khối lượng nhà chưa nhiều).
Vấn đề xã hội hôm nay, có tính chất rộng lớn hơn, là làm thế nào để phát huy mọi năng lực phát triển nhà ở
để phối hoạ tốt các năng lực này, và để tạo điều kiện cho mọi người dễ tiếp cận hơn nhu cầu nhà ở thích hợp với
họ.
Ở tầm thế giới, Liên hiệp quốc đã có Chiến lược toàn cầu về chỗ ở đến năm 2000, nhằm giải đáp những yêu
cầu nêu trên, đồng thời cũng nói lên tầm quan trọng của vấn đề nhà ở.
Ở nước ta, chiến lược quốc gia về chỗ ở đang được nghiên cứu xây dựng. Là một trong số các cơ quan soạn
thảo Chiến lược chỗ ở, chúng tôi xin phép giới thiệu một số quan điểm cơ bản của chiến lược. Cụ thể như sau:
1. Xuất phát từ đường lối đổi mới, chiến lược chỗ ở đến năm 2000 của nước ta được xây dựng theo quan
điềm mỗi người dân có quyền có chỗ ở thích hợp và sự nghiệp phát triển nhà ờ là sự nghiệp của dân, vì dân và
do dân. Do đó, chiến lược phải chuyển từ quan điểm cấp chỗ ở cho công nhân viên chức Nhà nước sang quan
điểm "Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xây dựng nhà theo quy hoạch" (Chiến
lược ổn định và phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000) .
2. Chiến lược tạo điều kiện yêu cầu chính phủ phải có trách nhiệm đối với mọi tầng lớp nhân dânn bằng
cách phát huy sức mạnh tổng thể của chính quyền, cộng đồng dân cư và mỗi hộ gia đình, làm cho việc xây dựng
nhà ở được thuận lợi nhờ các chính sách về sử dụng đất đai, về cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường xá, điện nước,
cống rãnh, điện thoại,...), những điều kiện dễ dàng về tài chính.
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3. Mặt khác, trong nền kinh tế thị trường thì nhà ở cũng là một thứ hàng hóa, là đối tượng kinh doanh của
các doanh nghiệp. Do đó, nhà ở là một ngành kinh tế quan trọng, tạo ra công ăn việc làm, nguồn thu nhập cho
ngân sách, góp phần trực tiếp thực hiện mục tiêu đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) đến năm 2000 tăng gấp
đôi so với năm 1990.
4. Trong khi khuyến khích những người dân có nhu cầu và có điều kiện chăm lo cải thiện chỗ ở cho mình,
thì chính phủ cũng quan tâm giúp đỡ nhiều hơn cho nhóm người có thu nhập thấp, trong xã hội, có được chỗ ở
thỏa đáng, bằng cách điều tiết thu nhập của các tầng lớp nhân dân trong quá trình phát triển nhà ở.
5. Nhà ở là nhu cầu thiết yếu của nhân dân, mức độ tiện nghi của nó phụ thuộc vào khả năng thu nhập của
người dân trong giai đoạn đó, nhưng nhà ở lại là một vật phẩm lâu bền, là một tài sản đáng giá của mỗi gia đình,
là một bộ phận cấu thành của các khu dân cư. Kiến trúc nhà ở làm nên vẻ đẹp của khu dân cư và các đô thị. Do
vậy, Nhà nước phải quản lý việc xây dựng nhà ở theo quy hoạch và hết sức tiết kiệm đất đai .
6. Mục tiêu phát triển nhà ở trong giai đoạn phấn đấu vượt qua trình trạng nước nghèo và kém phát triển là
tạo ra chỗ ở thích hợp cho mọi công dân:
Theo định nghĩa của Chiến lược toàn cầu của Liên hiệp quốc, chỗ ở thích hợp có nghĩa rộng hơn một mái
che trên đầu, nó có nghĩa là một sự riêng tư thích hợp, một khoảng không gian thích hợp, một sự an ninh thích
hợp, điều kiện chiếu sáng và thông gió thích hợp, và vị trí thích hợp cho việc đi làm và đi tới các công trình
phục vụ cơ bản, tất cả với giá phải chăng. Các điều kiện thích hợp có thể thay đổi từ nước này sang nước khác,
và không thể một sớm một chiều đã đạt được.
Ở nước ta, chỗ ở thích hợp có nghĩa là một diện tích khoảng 10m2/người ở nông thôn, và khoảng 8m2/người
ở đô thị, mái nhà bằng vật liệu lâu bền, phù hợp với tập quán sinh sống các dân cư, các khu vực khác nhau, đồng
thời cũng tiếp nhận được những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện nay như các trang bị
dùng cho gia đình, và các phương tiện đi lại cá nhân... Nhà có thể chịu được tác động của gió bão (trong vùng
thường xuyên có gió bão) và đảm bảo an toàn cho người trong vùng, có lũ lụt, có nước uống hợp vệ sinh, cố chỗ
thoát nước tương ứng, không bị bùn lầy nước đọng.
Trong hoàn cảnh hiện đại, đối với một bộ phận dân cư, chỗ ở thích hợp còn là nơi tạo ra một phần hoặc toàn
bộ thu nhập của gia đình.
Việc tạo ra chỗ ở thích hợp phải phù hợp với việc phát triển 'lâu bền của đất nước - tức là sự tăng trưởng của
các khu dân cư nông thôn và đô thị không làm ô nhiễm môi trường, không làm hủy hoại 'hoặc cạn kiệt tài
nguyên thiên nhiên, không để lại những hậu quả xấu cho các thế hệ kế tiếp.
7. Chiến lược chỗ ở có mỗi quan hệ khăng khít với chiến lược xây dựng nông thôn mới và chiến lược phát
triển đô thị, sao cho quá trình đô thị hóa ở nước ta không tập trung dân quá đông vào các thành phố lớn, mà
phân bố hợp lý, hình thành nhiều trung tâm vừa và nhỏ.
8. Chiến lược chỗ ở, sau khi được duyệt, cần phải công bố rộng rãi cho: nhân dân được biết và phải là một
văn kiện có tính chất chi đạo với chính quyền các cấp khi soạn thảo các kế hoạch kinh tế xã hội hàng năm và 5
năm.
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