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Tóm tắt: Hà Nội được xem là địa phương đi đầu trong thực hiện chính sách nhà ở
xã hội, đã cung cấp hơn 4 triệu đơn vị nhà ở xã hội cho một số đối tượng, trong đó có
người thu nhập thấp. Nghiên cứu về sự hài lòng của người dân về nhà ở xã hội sẽ rất có ý
nghĩa trong việc cải thiện chính sách trong bối cảnh hiện nay và gợi ý những giải pháp
trong quá trình thực hiện chính sách trong thời gian tới. Bài viết phân tích mức độ hài
lòng của người dân đang sinh sống tại các khu nhà ở xã hội ở Hà Nội, với mong muốn
góp phần mô tả bức tranh chung về sự tự đánh giá của người thu nhập thấp đối với nhà ở
- một trong những yếu tố quan trọng của cuộc sống. Kết quả cho thấy, đa số cư dân hài
lòng về điều kiện sống tại khu nhà ở xã hội, nhưng chưa thật hài lòng với việc bảo trì và
quản lý tòa nhà.
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1. Đặt vấn đề
Hà Nội là một trong những thành phố có mức đô thị hóa khá nhanh. Trong 5 năm
trở lại đây dân số thủ đô đã tăng thêm 1,3 triệu ngƣời (Chi cục Dân số và kế hoạch hóa
gia đình Hà Nội, 2017). Chính vì lẽ đó mà áp lực về nhà ở ngày càng gia tăng ở Hà Nội,
nhất là với nhóm thu nhập thấp. Áp lực về nhà ở cùng với việc thị trƣờng nhà ở trong một
thời gian dài chú trọng vào phân khúc nhà ở cao cấp, diện tích lớn, giá bán cao khiến cho
một bộ phân dân cƣ không thể tiếp cận với nhà ở (World Bank, 2015). Chính sách nhà ở
xã hội (NOXH) ra đời nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt nhà ở và an sinh xã hội. NOXH
cho ngƣời thu nhập thấp là một loại hình nhà ở có sự hỗ trợ của nhà nƣớc với mục tiêu
tăng cƣờng quỹ nhà ở cho một số nhóm đối tƣợng gặp khó khăn về nhà ở.
Tại Hà Nội, chính sách NOXH đã đƣợc thực hiện gần mƣời năm với những giải
pháp cụ thể nhƣ đa dạng hóa nguồn vốn xây dựng, xã hội hóa xây dựng NOXH hay
chuyển đổi dự án nhà ở thƣơng mại sang NOXH. Đến hết năm 2016, thành phố đã xây
dựng 37 dự án NOXH, cung cấp khoảng 1.376.000m2 phục vụ cho các đối tƣợng hƣởng
chính sách NOXH theo Luật Nhà ở và các quy định hiện hành, trong đó có 19 dự án
NOXH cho ngƣời thu nhập thấp với khoảng 764.029m2 sàn. Theo Kế hoạch phát triển
nhà ở của Thành phố, trong giai đoạn từ 2016-2020, 48 dự án NOXH cho ngƣời thu nhập
thấp với khoảng hơn 2,8 triệum2 sàn sẽ đƣợc thực hiện (UBND thành phố Hà Nội, 2016).
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Sự hài lòng của cƣ dân là chủ đề nghiên cứu của rất nhiều học giả và các nhà nghiên
cứu trên thế giới trong lĩnh vực nhà ở. Sự hài lòng của cƣ dân thƣờng đƣợc đo qua mức
độ hài lòng về các đặc điểm bên trong và bên ngoài nhà ở (Gaster, 1987; Kaitilla, 1993;
Liu, 1999; Hashim, 2003; Salleh, 2008; Mohit và cộng sự, 2012). Sự hài lòng của ngƣời
sử dụng nhà ở phản ánh mức độ đáp ứng nhu cầu của dân cƣ đối với nhà ở (Salleh, 2008;
Mohit và cộng sự, 2012). Trong khi đó, nhiều nghiên cứu (ví dụ: Galster, 1987; Lu ,
1999; Fang, 2006) lại tập trung vào các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của cƣ dân về
nhà ở. Nói chung, các tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của các đặc điểm bên ngoài nhà
ở nhƣ dịch vụ của tòa nhà, môi trƣờng và quản lý nhà ở đến sự hài lòng của cƣ dân.
Ở Việt Nam, các nghiên cứu về NOXH tập trung vào quá trình tiếp cận mua, sử
dụng NOXH và các dịch vụ xã hội đi kèm (Nguyễn Phú Đức, 2007; Lƣơng Ngọc Thúy,
2015), hoặc chỉ ra những bất cập của chính sách NOXH trong quá trình triển khai
(Nguyễn Thị Minh Phƣơng và cộng sự, 2016; Ngô Lê Minh, 2016). Một số nghiên cứu
chỉ ra bất cập của chất lƣợng công trình NOXH, các tiện ích phục vụ ngƣời dân tại các
khu NOXH chƣa đƣợc đầu tƣ (Viện Nghiên cứu Kiến trúc quốc gia, 2007; Nguyễn Chí
Dũng, 2018). Tuy nhiên, hầu hết các nghiên cứu tập trung vào chất lƣợng xây dựng tòa
nhà hay tiêu chuẩn bên trong nhà ở mà chƣa có nhiều nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố
bên ngoài nhà ở. Bài viết này tìm hiểu mức độ hài lòng của ngƣời dân về môi trƣờng
xung quanh, tiện ích và dịch vụ quản lý nhà ở xã hội. Nghiên cứu đƣợc triển khai năm
2018 tại 5 khu NOXH đƣợc xây dựng và đƣa vào sử dụng từ cuối năm 2013 đến nay, bao
gồm Linh Đàm, Ecohome, Tây Mỗ, Đặng Xá và Kiến Hƣng thuộc các quận Hoàng Mai,
Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Gia Lâm và Hà Đông của thành phố Hà Nội với số mẫu
điều tra là 300 bảng hỏi và 15 phỏng vấn sâu. Các câu hỏi về mức độ hài lòng bao gồm 5
mức, từ rất không hài lòng (1 điểm) đến rất hài lòng (5 điểm) đối với nhà ở hiện tại, khu
vực vui chơi giải trí, hàng xóm, bảo trì tòa nhà, quản lý tòa nhà, tổ dân phố, dịch vụ trong
tòa nhà, môi trƣờng xung quanh, an ninh trật tự, cơ sở hạ tầng thông tin, cơ sở hạ tầng kỹ
thuật và bảo trì tòa nhà.
2. Tình hình nhà ở xã hội ở Hà Nội
Nhà ở xã hội cho ngƣời thu nhập thấp đã tạo cơ hội cho các hộ gia đình thuộc nhóm
đối tƣợng chính sách, ngƣời dân, cán bộ viên chức có thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà
ở tiếp cận nơi ở với điều kiện sống tốt hơn. Các khu nhà ở xã hội đều nằm trong tổng thể
khu đô thị mới, có cơ sở hạ tầng đầy đủ, hoàn chỉnh, đồng bộ. Hầu hết các khu nhà ở xã
hội xung quanh đã có dân cƣ sinh sống ổn định. Một số khu nhà ở xã hội đƣợc bố trí đan
xen liền kề với các khu biệt thự thấp tầng và các khối chung cƣ thƣơng mại có hệ thống
kỹ thuật đồng bộ, các công trình công cộng nhƣ: trƣờng học, nhà trẻ, trạm y tế, trung tâm
văn hóa, bãi đỗ xe, vƣờn hoa. Một số khu khác đƣợc xây dựng theo quần thể khép kín đầy
đủ trung tâm thƣơng mại, spa, gym với rất nhiều các tiện ích phục vụ cƣ dân trong khu
dân cƣ nhƣ nhà trẻ, khu vui chơi, hệ thống cây xanh, bể bơi, phòng sinh hoạt cộng đồng,
khu thể thao.
Năm khu nhà ở xã hội đƣợc khảo sát có 5 kiểu thiết kế khác nhau. Mỗi địa bàn có
kiểu nhà ở và thiết kế các phòng, không gian khác nhau tùy thuộc vào chủ đầu tƣ xây
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dựng dự án. Các khu nhà ở xã hội đƣợc khảo sát đều là các khu nhà cao tầng từ 5 đến 15
tầng, có thang máy, đƣợc xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2015 và đã
đƣợc đƣa vào sử dụng từ cuối năm 2013 đến 2016. Các loại căn hộ chủ yếu gồm: căn hộ 1
phòng ngủ và căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích từ 31m2 đến 69m2. Một căn hộ thông
thƣờng gồm: phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, bếp, vệ sinh và ban công. Với diện tích
xây dựng nhỏ và vừa nhƣ vậy nên các phòng trong căn hộ cũng phải thu nhỏ để phù hợp.
Diện tích trung bình các phòng ngủ khoảng từ 10m2 đến 13m2, nhà vệ sinh chỉ khoảng từ
2,5m2 đến 3m2. Trong các tòa nhà này, một phần hoặc toàn bộ tầng 1 đƣợc sử dụng cho
các dịch vụ công cộng nhƣ khu vực gửi xe, nhà sinh hoạt cộng đồng. Ngoài ra còn có các
không gian khác bên ngoài tòa nhà làm chỗ vui chơi, sân tập thể dục thể thao: bóng đá,
bóng chuyền, cầu lông. Có khu còn có bể bơi phục vụ cho cƣ dân của tòa nhà.
Ngƣời dân cƣ trú tại các khu NOXH chủ yếu nằm trong độ tuổi từ 24 đến trên 46
tuổi, trong đó nhóm 31-40 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất, với quy mô hộ gia đình trung bình là
3,6 ngƣời. Điều này cho thấy, ngƣời mua NOXH chủ yếu là nhóm dân số tƣơng đối trẻ,
đã sinh sống và làm việc ở Hà Nội đƣợc khoảng 10 năm. Về trình độ học vấn, đa số ngƣời
trả lời có trình độ học vấn cao, từ đại học trở lên (91,3%), số còn lại có trình độ học vấn
từ trung cấp trở xuống chỉ chiếm 8,7%. Nghề nghiệp của những ngƣời sinh sống tại
những khu nhà ở xã hội trong nội thành chủ yếu là những ngƣời làm việc trong khu vực
nhà nƣớc, chỉ riêng khu Đặng Xá có đa số ngƣời làm việc trong khu vực tƣ nhân. Điều
này cũng phù hợp với quan điểm ban đầu của chính phủ tạo điều kiện cung cấp nhà ở cho
nhóm đối tƣợng ƣu tiên (công nhân viên chức và lực lƣợng vũ trang).
3. Mức độ hài lòng của người dân về NOXH
3.1. Đánh giá chung
NOXH đƣợc coi là một loại hàng hóa công. Loại hình nhà ở này đƣợc xây dựng với
mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tƣợng ƣu tiên trong xã hội. Tuy nhiên, đáp
ứng chỗ ở cho ngƣời dân thuộc đối tƣợng ƣu tiên là chƣa đủ mà quan trọng hơn hết là vấn
đề “chất lƣợng cuộc sống”. Việc đảm bảo cuộc sống, duy trì không gian sống cho ngƣời
dân là một trong những yếu tố tiếp theo đóng góp cho sự thành công trong chƣơng trình
cung cấp nhà ở cho các nhóm đối tƣợng này. Trong nghiên cứu này “chất lƣợng cuộc
sống” đƣợc thể hiện thông qua sự hài lòng của ngƣời dân về môi trƣờng sống, về các dịch
vụ, quản lý tòa nhà.
Để tìm hiểu về mức độ hài lòng của ngƣời dân trong khu NOXH về môi trƣờng và
các dịch vụ và quản lý tòa nhà, điểm hài lòng trung bình chung của ngƣời trả lời cho 10
khía cạnh là 3,72. Số điểm này gợi ý rằng, ngƣời dân tƣơng đối hài lòng với điều kiện nhà
ở nói chung ở các khu nhà đƣợc khảo sát. Đa số ngƣời trả lời “hài lòng” với môi trƣờng
và các tiện ích dịch vụ (64,2%), 7,8% “rất hài lòng”, tiếp đó 21,1% ở mức “bình thƣờng”,
6,9% “không hài lòng” và không có ngƣời dân nào lựa chọn mức “rất không hài lòng”.
Điều này cho thấy hầu hết ngƣời dân ở tất cả các khu đƣợc khảo sát đều cảm thấy điều
kiện nhà ở phù hợp với nhu cầu, kỳ vọng và mong đợi của họ.
Có rất nhiều lý do để giải thích cho kết quả trên và trƣớc hết có lẽ là sự sở hữu.
Theo kết quả nghiên cứu, có đến 58,3% hộ gia đình trƣớc khi chuyển đến khu NOXH vốn
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sinh sống trong các khu nhà trọ với tổng diện tích dƣới 30m2 với điều kiện môi trƣờng
xung quanh chật hẹp, không hợp vệ sinh. Khi có đƣợc căn nhà của riêng mình với môi
trƣờng sống nằm trong tổng thể quy hoạch tích hợp và hiện đại thì cảm giác hài lòng là
điều dễ hiểu. Đối với ngƣời Việt Nam, sở hữu nhà ở đƣợc xem là một mốc quan trọng
trong cuộc đời, giải quyết một trong số mục tiêu trong cuộc sống. Ngoài ra, việc sở hữu
nhà ở không chỉ có tác động đối với ngƣời trƣởng thành mà còn có tác động đến cả trẻ
em. Trẻ em chƣa có cảm nhận về quyền sở hữu, nhƣng khi có nhà ở ổn định, không phải
di chuyển nhiều lần theo bố mẹ cũng làm thay đổi thái độ và nhận thức của chúng.
Mình là người lớn mình phải trải qua nhiều khó khăn, khi ở từ cái nhà thuê đến cái
nhà của mình thì tâm thế nó khác, mình thấy nó ổn định hơn, vững chãi hơn, tự tin
hơn trong việc đi kiếm tiền để tiếp tục sống. Nhưng với trẻ con nó là khác, trẻ con
nó là cả một bầu trời thay đổi giữa việc nói với bạn bè giữa việc nhà tớ đi thuê và
nhà của tớ và phòng của tớ, tự tin hơn.
(Nữ, 38 tuổi, giảng viên đại học, Linh Đàm)
Sự hài lòng đƣợc thể hiện qua sự ổn định về chỗ ở cho hộ gia đình. Điều này thể
hiện thông qua việc giảm tâm lý phải “thuê trọ” của hộ gia đình, thay vì phải dịch
chuyển nhà ở, và phải trả tiền thuê nhà mà không đƣợc sở hữu nhà ở, ngƣời dân yên tâm
hơn vì mình trả góp nhà ở giống nhƣ trả tiền thuê nhà nhƣng sau này ngôi nhà đó sẽ là
của mình. Ngoài ra, khi ở trọ, các căn hộ không đạt chuẩn chất lƣợng nhƣ các khu
NOXH, hơn nữa, các hộ thu nhập thấp chỉ có thể tiếp cận đƣợc với những loại hình nhà
ở từ 15-20m2, với giá thành dao động từ 1,5 triệu đến 3 triệu với các chi phí điện nƣớc
thƣờng cao hơn so với giá quy định. Trong khi, tiếp cận và mua đƣợc NOXH ngƣời dân
vừa có sự ổn định về nhà ở vừa giảm thiểu thậm chí không còn gặp phải các rủi ro trong
vấn đề thuê nhà. Không chỉ đơn thuần ổn định về nhà ở mà nó còn mang lại một số lợi
ích khác trong cuộc sống.
Thứ nhất là con cái đi học phải có cư trú tạm trú tạm vắng dài hạn thì mới được xét
học ở một số cái trường công. Cái thứ hai là đăng ký phương tiện đi lại.
(Nam, 34 tuổi, Kỹ sƣ xây dựng, KĐT Hƣng Thịnh, Hà Đông, Hà Nội).
Khi xem xét mức độ hài lòng với nhóm tuổi, nhóm trẻ tuổi có xu hƣớng hài lòng
hơn (3,73) với nhóm nhiều tuổi (3,65). Nhu cầu về nhà ở thay đổi trong vòng đời của mỗi
con ngƣời, các gia đình hạt nhân có nhu cầu và kỳ vọng về điều kiện nhà ở khác với gia
đình nhiều thế hệ (Rossi, 1982). NOXH đƣợc xây dựng với quy mô nhà ở nhỏ, rất phù
hợp với các gia đình trẻ khi nhu cầu mở rộng không gian cho các hoạt động gia đình chƣa
nhiều. Mặt khác, xét về mặt tâm lý, ngƣời trẻ tuổi còn có khả năng phấn đấu, thay đổi nhà
ở nên trƣớc mắt với điều kiện nhà ở phù hợp với mức giá tiền phù hợp có thể là nguyên
nhân khiến họ hài lòng hơn so với nhóm nhiều tuổi hơn.
Về nghề nghiệp và trình độ học vấn, kết quả nghiên cứu cho thấy, những ngƣời làm
việc trong các doanh nghiệp, công ty tƣ nhân có xu hƣớng hài lòng (3,8) nhiều hơn so với
các nhóm nghề còn lại gồm cán bộ công nhân viên (3,65), lực lƣợng vũ trang (3,64), vốn
là nhóm đƣợc ƣu tiên khi chấm điểm xét mua, thuê mua NOXH. Nhóm có trình độ học
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vấn cao lại có mức độ hài lòng kém hơn nhóm có trình độ học vấn thấp hơn. Điều này có
lẽ là do những ngƣời càng có trình độ cao, càng có hiểu biết nhiều hoặc càng có thu nhập
cao thì càng có nhu cầu cao hơn.
3.2. Môi trường xung quanh
Đặc điểm của các khu chung cƣ là tách bạch đƣợc không gian riêng và có không
gian chung hiện đại và mở rộng. Hơn thế nữa, một tòa chung cƣ không đơn thuần là phép
cộng của hàng chục, hàng trăm ngôi nhà; chúng phức tạp nhiều hơn thế: mỗi gia đình sẽ có
văn hóa ở khác nhau, do vậy việc "ứng xử" với không gian bên ngoài cũng khác nhau. Do
không gian bị thu nhỏ nên cƣ dân sẽ cố gắng sử dụng các không gian bên ngoài nhiều hơn.
Khác hẳn các khu nhà trọ, môi trƣờng bên ngoài căn hộ các khu NOXH còn tích hợp các
không gian vui chơi giải trí, các sân chơi, tiểu cảnh cho trẻ em và ngƣời lớn. Khu vực vui
chơi này không chỉ là nơi giao lƣu, kết bạn giữa trẻ em sống trong các tòa nhà mà còn là
địa điểm giúp các thành viên khác trong cộng đồng dân cƣ mở rộng mối quan hệ, mở rộng
mạng lƣới xã hội và chia sẻ với nhau.
Với cái NOXH như hiện nay thì nó hơn hẳn cái nhà trọ ở cái không gian sống, cái
khuôn viên dành cho trẻ con và người lớn để sinh hoạt. Ngoài cái không gian riêng
tư là ở nhà mình, còn cái không gian chung nó đáp ứng được cái nhu cầu của cuộc
sống thì đấy là một trong những cái ưu điểm của NOXH.
(Nam, 34 tuổi, Kỹ sƣ, KĐT Hƣng Thịnh, Hà Đông, Hà Nội)
Chính những không gian mở này đã tạo nên sự gắn kết trong cộng đồng. Con ngƣời
sống với nhau càng lâu thì càng gắn kết, giúp đỡ và tin tƣởng lẫn nhau, trong khi đó, những
khu nhà thuê thì không có đƣợc sự gắn bó này. Những ngƣời thuê nhà thƣờng có chỗ ở
không ổn định và tính di động tƣơng đối cao. Chính việc di chuyển nhà ở khiến con ngƣời
khó có thể tự tạo cho mình một môi trƣờng sống ổn định, lâu bền. Bởi vậy, sự gắn kết giữa
các hộ gia đình với hàng xóm là tƣơng đối lỏng lẻo, thiếu sự tin tƣởng, giúp đỡ lẫn nhau.
Cái dãy trọ khi mà anh thuê nhà thì nói tin tưởng hay không nó rất là khó vì nay
người ta ở nhưng mai người ta chuyển đi rồi lại người khác vào nên là mình có
muốn tin cũng không được. Nhưng còn ở đây thì hàng xóm tất cả anh em ở đây gắn
bó với nhau từ đầu, tất cả anh em ở đây đều thế.
(Nam, 35 tuổi, kỹ sƣ, KĐT Tây Mỗ, Hà Nội)
Ngoài việc sống trong một cộng đồng ổn định, ít di động, sự tƣơng đồng về tuổi tác,
trình độ học vấn và nghề nghiệp cũng khiến ngƣời dân hài lòng. NOXH là nhằm cung cấp
nhà ở cho ngƣời thu nhập thấp làm việc trong khu vực chính thức do vậy họ có cùng hoàn
cảnh, tƣơng đồng về mức thu nhập, có cùng trình độ học vấn nên hàng xóm khá vui vẻ,
hòa đồng và tin tƣởng lẫn nhau.
Tâm lý của người Việt Nam mình là nhà mình dù là chung cư hay là mặt đất thì là
nhà của mình thì mình sẽ phải xây dựng cái mối quan hệ giữa gia đình với hàng
xóm, giữa người này với người kia mà đi thuê thì không thể làm được cái việc đấy.
(Nam, 34 tuổi, nhân viên, KĐT Hƣng Thịnh, Hà Đông, Hà Nội)
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Hình 1. Điểm hài lòng trung bình của người dân sống tại các khu NOXH
Quản lý tòa nhà

3.6

An ninh trật tự

3.76

Cơ sở hạ tầng thông tin

3.63

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

3.76

Bảo trì tòa nhà

2.82

Môi trƣờng xung quanh

3.87

Khu vực vui chơi giải trí

3.78

Hoạt động vui chơi giải trí

3.84

Tổ dân phố

3.76

Hàng xóm

3.78
,2.0

,2.5

,3.0

,3.5

,4.0

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài.

Biểu đồ trong Hình 1 thể hiện điểm hài lòng trung bình cho 10 tiêu chí đánh giá
môi trƣờng xung quanh, dịch vụ và quản lý tòa nhà cho thấy có sự khác biệt trong cách
đánh giá của ngƣời dân về mức độ hài lòng. Môi trƣờng xung quanh, an ninh trật tự và
hoạt động vui chơi giải trí là 3 tiêu chí đƣợc ngƣời dân hài lòng cao nhất (3,87; 3,86 và
3,84). Có lẽ sự thay đổi sang một môi trƣờng sống hiện đại, an toàn, có sự gắn kết cộng
đồng là điều mà đa số các hộ gia đình kỳ vọng, mong mỏi. Với việc tích hợp các không
gian vui chơi bên ngoài tòa nhà nên rất nhiều cƣ dân tham gia các hoạt động cộng đồng.
Kết quả quan sát cho thấy hầu hết các khu nhà đều có đội bóng, đội cầu lông nam nữ và
các hoạt động sinh hoạt thƣờng niên khác. Ban quản trị của các khu NOXH vào tất cả
các dịp lễ, tết đều tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng chung. Hàng xóm có sự
hòa nhập, cảm thấy mình thuộc về cộng đồng đang sinh sống hơn. Khác với việc đi thuê
trọ, ngƣời dân ngại tham gia vào các hoạt động sinh hoạt cộng đồng do tâm lý đi thuê
nhà và chính những ngƣời dân ở nơi thuê trọ cũng có tâm lý e ngại do tính di động của
cộng đồng nơi cƣ trú.
Theo kết quả trình bày trong Bảng 1, cƣ dân sống ở NOXH tại khu đô thị Đặng Xá
hài lòng với môi trƣờng sống, các tiện ích trong tòa nhà hơn so với các khu NOXH khác.
Nguyên nhân có lẽ là do khu NOXH này đƣợc thiết kế tích hợp trong khu đô thị mới
Đặng Xá có đầy đủ các tiện ích của khu đô thị đƣợc thiết kế hiện đại với cảnh quan đẹp.
Ở các khu đô thị nhƣ Ecohome hay Kiến Hƣng, ngƣời dân hài lòng với môi trƣờng sống
bởi không gian vui chơi giải trí đƣợc thiết kế trong các khu nhà này khá đẹp. Theo quan
sát của, ngoài các không gian sân chơi, trong khu đô thị, Ecohome còn tích hợp bể bơi,
các tiểu cảnh, cây xanh xen kẽ, khác xa với cảnh sống chen chúc, chật chội của các khu
nhà ở phi chính thức do ngƣời dân tự xây dựng. Điều này khiến cƣ dân có cảm giác đƣợc
sống yên bình hơn, thoải mái hơn. Đối với khu đô thị Kiến Hƣng, do thiết kế vị trí khá xa
so với trung tâm thành phố, hơn thế nữa, quỹ đất dành để xây dựng khu NOXH cho ngƣời
thu nhập thấp khá rộng, khu dân cƣ cách xa sự ồn ào náo nhiệt của cuộc sống đô thị. Tuy
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nhiên, cƣ dân ở khu Linh Đàm lại đánh giá điểm về môi trƣờng xung quanh rất thấp (3,4),
do khu NOXH lại nằm rất gần một con sông bị ô nhiễm, khi thời tiết không thuận lợi, mùi
của con sông này cũng gây ảnh hƣởng không nhỏ đến cuộc sống của cƣ dân.
3.3. Dịch vụ và quản lý tòa nhà
Cùng với sự phức tạp của hệ thống kỹ thuật, việc thiết kế, xây dựng và vận hành một
tòa chung cƣ chƣa bao giờ là việc đơn giản ngay cả đối với những nƣớc tiên tiến. Việt Nam
là nƣớc đang phát triển, các tòa nhà chung cƣ theo cơ chế thị trƣờng mới bắt đầu hình thành
đƣợc gần hai mƣơi năm nay, do vậy công tác quản lý nhà chung cƣ còn tồn tại rất nhiều bất
cập. Hình 1 cho thấy, các tiêu chí liên quan đến dịch vụ và quản lý tòa nhà lại có số điểm hài
lòng thấp hơn hẳn với các tiêu chí liên quan đến môi trƣờng. Ở mỗi khu NOXH, mức độ hài
lòng của ngƣời dân cũng có sự khác biệt về các tiêu chí này. Mỗi một khu NOXH đƣợc
xây dựng với các quan điểm và chiến lƣợc bởi các chủ đầu tƣ khác nhau nên dịch vụ khác
nhau, cách thức hoạt động và triển khai các dịch vụ và quản lý khác nhau. Chính vì vậy,
mức độ hài lòng với các tiện ích của từng khu nhà đối với cƣ dân cũng khác nhau.
Bảng 1. Điểm hài lòng trung bình phân theo khu đô thị

Linh Đàm

Ecohome

Kiến Hƣng

Đặng Xá

Tây Mỗ

Hàng xóm

3,74

3,56

3,65

4,11

3,71

Tổ dân phố

3,61

3,33

3,19

4,14

3,62

Hoạt động vui chơi giải trí

3,70

4,04

3,68

4,21

3,57

Khu vực vui chơi giải trí

3,49

3,91

3,79

4,11

3,58

Môi trƣờng xung quanh

3,40

3,82

4,05

4,15

3,82

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật

3,45

3,89

3,54

4,10

3,74

Cơ sở hạ tầng thông tin

3,21

3,67

3,30

4,19

3,60

Bảo trì tòa nhà

2,90

3,29

2,82

2,48

2,78

Quản lý tòa nhà

3,74

3,25

3,14

4,19

3,68

Dịch vụ trong tòa nhà

3,48

3,94

3,70

4,18

3,57

Tiêu chí

Nguồn: Kết quả khảo sát của đề tài.

Cƣ dân ít hài lòng hơn với tiêu chí bảo trì tòa nhà (2,82) và quản lý tòa nhà (3,6).
Theo chia sẻ trong quá trình phỏng vấn sâu, nguyên nhân chủ yếu ngƣời dân không hài
lòng với tiêu chí này là do một số dịch vụ nhƣ báo cháy, sửa chữa, bảo trì thang máy và
bảo trì căn hộ chƣa đƣợc chú trọng. Ngay cả khu Đặng Xá - khu NOXH đầu tiên đƣa vào
sử dụng ở Hà Nội, ngƣời dân hài lòng với tất cả các tiêu chí mà nghiên cứu đƣa ra nhƣng
riêng tiêu chí về bảo trì tòa nhà lại có mức điểm dƣới mức hài lòng và thấp hơn cả các
khu khác.
Qua một thời gian ngắn sinh sống tại các khu NOXH, ngƣời dân nhận thấy hệ
thống báo cháy của tòa nhà không đƣợc đảm bảo. Trong các khu nhà đƣợc khảo sát, hệ
thống báo cháy không phải sử dụng lâu ngày dẫn đến hỏng hóc mà chất lƣợng sản phẩm
hình nhƣ đã bị lỗi ngay từ đầu. Hệ thống báo cháy hoạt động không hiệu quả đồng
nghĩa với việc chất lƣợng hệ thống không cao, công tác thanh kiểm tra không đảm bảo.
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Thêm vào đó, những hỏng hóc bên trong căn hộ hay bên ngoài tòa nhà cần phải đƣợc
bảo trì lại không đƣợc làm một cách triệt để, kéo dài thời gian gây ảnh hƣởng đến đời
sống của cƣ dân. Chính sách của nhà nƣớc mới chỉ dừng lại ở hoạt động xây dựng, còn
lỏng lẻo trong việc nghiệm thu kết quả về công tác an ninh, an toàn của tòa nhà trƣớc
khi giao đến tay ngƣời dân và giao việc vận hành, quản lý tòa nhà cho ngƣời dân “tự
vận động” bảo quản, quản lý. Đây có thể coi là một trong những nguyên nhân khiến
ngƣời dân không hài lòng với các tiêu chí liên quan đến bảo trì và quản lý tòa nhà trong
các khu NOXH của Hà Nội.
Một vấn đề tồn tại khá là nhức nhối là cái hệ thống phòng cháy chữa cháy tức là
cái chuông báo cháy nó nằm trong cả một cái hệ thống các cái tòa nhà mà sau khi
thanh tra kiểm tra về phòng cháy chữa cháy nó không được làm đúng đấy.
(Nữ, 38 tuổi, giảng viên đại học, KĐT Linh Đàm, Hà Nội)
Nó quái dị lắm, không phải là trục trặc kỹ thuật mà nó ngay từ ban đầu người ta đã
lắp đặt cho nó một cái hệ thống không đảm bảo cho nên là nó chẳng có cháy nó vẫn
kêu, hôm có cháy nó không kêu.
(Nữ, 35 tuổi, nhân viên, KĐT Tây Mỗ, Hà Nội)
Ngoài ra, sự không hài lòng về quản lý tòa nhà cũng là do sự yếu kém của Ban quản
trị tòa nhà. Đây là vấn đề không chỉ đối với các khu nhà ở xã hội mà ngay cả các khu nhà
ở trung cao cấp khác. Các thành viên trong Ban quản trị do ngƣời dân bầu ra không có
kinh nghiệm hay tri thức về xây dựng hay quản lý, chỉ là những ngƣời nhiệt tình, có thời
gian rảnh rỗi nên không thể kiểm tra giám sát đƣợc các hoạt động duy tu bảo dƣỡng tòa
nhà hay sử dụng kinh phí hợp lý. Kinh phí vận hành tòa nhà cũng không có cơ chế công
khai cho ngƣời dân. Những yếu tố này khiến cho các cƣ dân của tòa chung cƣ cảm thấy
không yên tâm, không thoải mái khi nhu cầu sửa chữa của họ không đƣợc đáp ứng một
cách thỏa đáng.
Ban Quản trị ở đây quá kém, ngay cả vấn đề vệ sinh hay sắp xếp xe cộ là những
việc rất đơn giản mà họ không làm được, chưa nói đến việc điều hành những
việc khác.
(Nữ, 30 tuổi, nội trợ, KĐT Linh Đàm, Hà Nội)
Đối với các tiêu chí cơ sở hạ tầng, mặc dù vẫn đƣợc đánh giá hài lòng ở mức cao,
tuy nhiên hai tiêu chí này có tỷ lệ hài lòng không cao. Sở dĩ nhƣ vậy là do tại các tòa nhà,
các dịch vụ thuộc hạ tầng thông tin nhƣ internet, truyền hình cáp buộc phải sử dụng theo
những đơn vị do chủ đầu tƣ đã lựa chọn và ký kết hợp đồng với công ty xây dựng hạ tầng
ngay từ khi bắt đầu xây dựng. Hơn nữa, hiện trong các khu NOXH chƣa thành lập các tổ
dân phố hoặc không có sự hiện diện của tổ dân phố trong các sinh hoạt chung, ngƣời dân
sinh hoạt theo cơ chế tự quản. Việc đứng ra đảm bảo sự vận hành của tòa nhà đƣợc giao
hoàn toàn cho một ban quản lý và các trƣởng tầng. Tuy nhiên, năng lực của ngƣời tham
gia vào Ban quản trị còn rất hạn chế và mức chi trả kinh phí để duy trì hoạt động của Ban
quản trị tƣơng đối ít và đều do ngƣời dân đóng góp. Chính vì vậy, quá trình quản lý ở một
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số khu nhà đƣợc khảo sát có phần lỏng lẻo, dẫn đến nhiều hoạt động trong tòa nhà không
nhận đƣợc sự đồng thuận của ngƣời dân.
4. Kết luận
Nghiên cứu này cho thấy dân cƣ ở các khu NOXH ở Hà Nội đƣợc đƣa vào sử dụng
từ 2014 đến nay hài lòng về điều kiện sống và có sự cải thiện trong chất lƣợng cuộc sống
của họ. Trong các tiêu chí đƣợc nghiên cứu thì bảo trì và quản lý tòa nhà là các tiêu chí
ngƣời dân kém hài lòng nhất. Để việc quản lý tòa nhà hiệu quả hơn, thứ nhất nhà nƣớc
cần phải xây dựng quy định chung rõ ràng, hiệu quả hơn trong việc vận hành và sử dụng
NOXH. Thứ hai, phải làm rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan nhà nƣớc trong công tác
quản lý nhà xã hội. Thứ ba, tập huấn, nâng cao năng lực chuyên môn cho Ban quản trị - tổ
chức đại diện cho ngƣời dân trong việc điều hành, sử dụng, sửa chữa NOXH, để tổ chức
này có thể hoạt động có hiệu quả, tránh những mâu thuẫn nảy sinh trong tƣơng lai.
Tóm lại, việc tạo điều kiện cho nhóm dân cƣ có thu nhập thấp có chỗ ở chất lƣợng
và ổn định mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong xã hội. Tuy nhiên, có chỗ ở là điều
kiện cần nhƣng chƣa phải là điều kiện đủ để duy trì và phát triển các khu NOXH. Chính
việc cải thiện không gian sống, các tiện ích trong tòa nhà, tăng gắn kết của các cƣ dân
trong tòa nhà hƣớng đến nâng cao sự hài lòng của ngƣời dân mới là điều kiện đủ. Do vậy,
vẫn cần tiếp tục hoàn thiện hơn nữa việc triển khai và duy trì các khu NOXH, nhằm
hƣớng đến sự bền vững của chính sách.
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