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Trang 1 

Thành phố Eco2 là gì?  
 
Thành phố kinh tế và sinh thái (Eco2) là một chương 
trình của Ngân hàng Thế giới nhằm hỗ trợ các thành 
phố và vùng đô thị đạt được đồng thời tính bền vững 
về kinh tế và sinh thái cao hơn, với mục tiêu tăng 
trưởng về xã hội và nâng cao sức khỏe con người. 
Chương trình cung cấp cho các thành phố và vùng đô 
thị một khuôn khổ quy hoạch, quản lý và đầu tư vào 
các hệ thống đô thị bền vững có tính tích hợp, đa 
chức năng và đem lại lợi ích trong dài hạn. Khuôn 
khổ Thành phố Eco2 được xây dựng với 4 nguyên tắc 
chính.  
 
Nguyên tắc 1: Cách Tiếp cận Đô thị  
Nguyên tắc này tập trung vào sự cần thiết phải đảm 
bảo và tăng cường sự lãnh đạo, năng lực, và khả năng 
ra quyết định của các thành phố và các định chế quy 
hoạch vùng của các thành phố. Nguyên tắc này cũng 
nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nguồn 
lực sinh thái, văn hóa và lịch sử độc đáo của mỗi 
thành phố. 
 
Nguyên tắc 2: Cơ sở cho việc Hợp tác Thiết kế và 
ra Quyết định  
Nguyên tắc này tập trung vào kết hợp lợi ích của đô 
thị hóa thông qua thúc đNy và liên hết các năng lực và 
nguồn lực đặc trưng riêng của tất các các bên liên 
quan. Nguyên tắc này hỗ trợ quá trình ra quyết định 
và phát triển đô thị công bằng và toàn diện, có sự 
tham gia của các bên và trao quyền cho tất cả các bên 
liên quan.  
 
Nguyên tắc 3: Cách Tiếp cận Một Hệ thống 
Với cách nhìn nhận thành phố như một khối tổng thể 
- nguyên tắc này nỗ lực tạo ra một thành phố “có thể 
tái tạo nguồn lực và đa chức năng”. Các ngành, chính 
sách, và ngân sách cần phối hợp lẫn nhau trong phạm 
vi không gian và phạm vi hành chính – như các hệ 
thống tự nhiên và nhân tạo vẫn làm – để thành phố 
vận hành hiệu quả như một hệ thống. 
 

Nguyên tắc 4: Một Khuôn khổ Đầu tư Coi trọng 
tính Bền vững và Phục hồi  
Nguyên tắc này tập trung vào mở rộng phạm vi và 
kéo dài khung thời gian trong đó các chính sách, kế 
hoạch và phương án đầu tư được đánh giá về mặt chi 
phí, lợi ích và rủi ro. Nguyên tắc này hỗ trợ các cách 
tiếp cận ra quyết định coi trọng giá trị tự nhiên, văn 
hóa và xã hội. 

 
Cách tiếp cận Thành phố Eco2 hiện đang được triển 
khai ở Khu vực Đông Á với ba cấp tham gia: 
 
Tăng cường Tầm nhìn Dài hạn của các Thành phố 
- Chương trình phát triển kinh tế xã hội của thành phố 
được xây dựng dựa trên tầm nhìn dài hạn. Chương 
trình này lại được hỗ trợ thêm bởi các quy hoạch tổng 
thể, các quy hoạch ngành và các mục đích cụ thể và 
các mục tiêu chuyển đổi chung. Mục tiêu nhằm tăng 
cường quá trình phát triển về tầm nhìn, phối hợp các 
quy hoạch, và hỗ trợ thành phố bằng các chiến lược 
cụ thể để đạt được mục đích của mình thông qua  các 
hoạt động sau: 

• Các Chỉ số Tổng thể của Thành phố: Để thực sự 
áp dụng một cách tiếp cận dài hạn, tích hợp và 
hợp tác, các lãnh đạo thành phố, cùng với các bên 
liên quan khác, cần đặt ra câu hỏi: "chúng ta thực 
sự có ý gì khi nói phát triển bền vững cho thành 
phố hoặc vùng đô thị của mình, và phát triển bền 
vững bổ sung cho các mục tiêu khác như thế 
nào?” Xây dựng tầm nhìn dài hạn có tính hợp tác, 
và thống nhất về một bộ chỉ số bền vững duy nhất 
tự xây dựng thường dẫn tới việc các nhóm liên 
quan có thảo luận rộng rãi hơn và hiểu biết một 
cách thực chất hơn về i) những thỏa hiệp quan 
trọng cần có giữa các bên liên quan, và đồng thời 
giữa các mục tiêu xã hội, sinh thái và kinh tế ở 
cấp thành phố và vùng; và ii) sự hiệp lực và phạm 
vi thống nhất và đồng hưởng lợi giữa các chính 
sách, các ngành và ngân sách, ở các phạm vi khác 
nhau (quận-thành phố-vùng), và giữa các nhóm 
lợi ích khác nhau.  

• Chiến lược Quản lý Thích ứng. Khi kế hoạch về 
tầm nhìn rõ ràng đã khớp với mục tiêu dài hạn của 
thành phố, bước tiếp theo là xây dựng một chiến 
lược quản lý có khả năng thích ứng. Mục tiêu đầu 
tiên của chiến lược này là tạo ra cơ sở để triển 
khai tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu thứ hai là quản lý 
chuỗi các cú sốc và cơ hội không lường trước 
được có thể xuất hiện trong giai đoạn triển khai 
tầm nhìn dài hạn. Các kế hoạch dài hạn vốn đã gặp 
phải thách thức là không thể dự kiến trước tương 
lai một cách chính xác. Trong thời đại toàn cầu 
này, các thành phố hiện chịu ảnh hưởng bởi một 
loạt các biến số liên kết lẫn nhau nằm xa ngoài 
tầm kiểm soát của các thành phố – ví dụ, một sự 
thay đổi về chính sách tiền tệ ở một quốc gia có 
thể ảnh hưởng tới các triển vọng công nghiệp cho 
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Trang 2 

các thành phố loại vừa ở một loạt các quốc gia 
khác; hay một vài năm liên tiếp hạn hán có thể 
khiến gia tăng số người di trú tới một thành phố, 
làm tăng thêm ngoài dự kiến nhu cầu nhà ở và 
dịch vụ. Các thành phố cũng cần chuNn bị cho 
những thách thức về phục hồi đô thị như: biến đổi 
khí hậu, thiên tai, lũ lụt và động đất. Nhiều cú sốc 
không lường trước sẽ cần được quản lý thông qua 
việc lên các kịch bản luân phiên, các phương án 
dự phòng được đưa vào trong chiến lược triển 
khai, và liên tục rút kinh nghiệm từ những vòng 
phản hồi.  

• Điều chỉnh cho phù hợp giữa Kế hoạch và Đầu 
tư – Ở cấp độ cụ thể hơn, Ngân hàng có thể hỗ trợ 
đối với một loạt các vấn đề theo chủ đề, vấn đề 
riêng từng ngành, và vấn đề chung giữa các ngành, 
thông qua áp dụng khung Thành phố Eco2 nhằm 
thay đổi định hướng chính sách, dự án và các quy 
hoạch hiện tại. Nhiều thành phố có một loạt các tài 
liệu quy hoạch, như các quy hoạch tổng thể, kế 
hoạch phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng, do các sở ban ngành khác 
nhau ở các cấp trung ương và địa phương ban 
hành. Các quy hoạch này thường được áp dụng 
trên các khung thời gian khác nhau, sử dụng các 
dữ liệu/giả định cơ bản khác nhau, thường không 
hài hòa về tầm nhìn tổng thể, mâu thuẫn với các 
kế hoạch tương tự của một địa phương lân cận, và 
được triển khai bởi các sở, ban, ngành khác nhau. 
Các chương trình Eco2 có thể tập trung vào hài 
hòa những nỗ lực này. Trong trường hợp của Việt 
Nam, nhóm công tác đã sử dụng “Charrettes” để 
kết hợp việc sử dụng đất với chiến lược giao thông 
nhằm tăng cường chất lượng cuộc sống và cộng 
hưởng kinh tế với tầm nhìn dài hạn.   

 
Củng cố các Hệ thống Lập Quy hoạch – Cách tiếp 
cận của Thành phố Eco2 cũng đưa ra một khuôn khổ 
để củng cố thể chế, hệ thống, và quy trình quản lý và 
lập quy hoạch đô thị tại các thành phố. 
 
• Eco2 City – Đánh giá năng lực Quản lý và Lập 

kế hoạch –Nếu sự thay đổi từ Chương trình Eco2 
là thực sự bền vững, thì sự thay đổi này cần được 
đưa vào kế hoạch hỗ trợ cho năng lực quản lý và 
lập kế hoạch lõi của thành phố. Với mục đích 
này, một bước chính là xây dựng khung thời gian 
và phân bổ ngân sách để đầu tư các hệ thống lõi 
của thành phố. Một điều cũng quan trọng là cần 

phải xem xét những biện pháp thể chế khi cần 
thiết. Để chuNn bị khung thời gian và ngân sách, 
một bản đánh giá ban đầu sẽ tập trung vào xác 
định những điểm mạnh và yếu của thành phố, liên 
quan đến: i) Dữ liệu (thu thập dữ liệu nào, thu 
thập như thế nào, thành phố có những hệ thống 
quản lý dữ liệu tổng thể nào); ii) Các phương 
pháp và Công cụ Phân tích Dữ liệu (hệ thống 
thông tin về địa lý, phân tích luồng tài liệu, phân 
tích vòng đời chi phí – lợi ích, các hệ thống quản 
lý tài chính đô thị, và các phương pháp và công 
cụ phân tích và tích hợp khác – dữ liệu được sử 
dụng và phân tích như thế nào?); và iii) Ứng dụng 
Phân tích vào việc Ra Quyết định (sử dụng dữ 
liệu và phân tích trong hoạt động xây dựng và 
đánh giá các kịch bản luân phiên cho các phương 
án chính sách, lập kế hoạch và đầu tư). Ngoài 
việc đánh giá các hệ thống này, một đánh giá về 
thể chế sẽ tập trung vào năng lực, kỹ năng và đào 
tạo cán bộ. Một khía cạnh quan trọng là tập trung 
vào quản trị đô thị và quản lý đất đai – nhằm đưa 
ra một hiểu biết sâu về các nhân tố kinh tế chính 
trị cấu thành hoạt động lập kế hoạch và phát triển. 
Phân tích về quản trị đô thị cũng có thể được thực 
hiện thành một nhiệm vụ riêng và chi tiết hơn. 
 

 
Các Chương trình và Dự án Xúc tác – Các khuôn 
khổ và phương pháp của Eco2 cũng có thể được sử 
dụng trong việc thiết kế, chuNn bị, triển khai và đánh 
giá “các chương trình hoặc dự án xúc tác” cụ thể 
trong một thành phố hay vùng thủ đô. Theo đó, sẽ cần 
có một chương trình đầu tư tập trung vào các chương 
trình/ dự án chiến lược và “có tính xúc tác” mà có 
tiềm năng tạo ra “thời khắc thay đổi quan trọng” cho 
thành phố trong định hướng tầm nhìn dài hạn của 
mình. Những can thiệp ở cấp này được phát triển dựa 
trên những đánh giá thượng tầng và hỗ trợ kỹ thuật 
nằm trong chương trình.  

 

• Ưu tiên đầu tư cho xây dựng năng lực dựa trên 
đánh giá hệ thống quản lý và lập quy hoạch đô thị 
lõi, trong đó xây dựng khung thời gian và ngân 
sách nhằm tăng cường năng lực. Các khoản đầu 
tư tập trung vào việc triển khai khung thời gian 
và mục tiêu đã xác định trong các bản đánh giá, 
và phục vụ cho việc xây dựng năng lực bền vững 
đối với lập kế hoạch và quản lý đô thị ở cấp địa 
phương. 
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Trang 3 

 

• Đầu tư vào cơ sở hạ tầng chiến lược sẽ tập trung 
vào nhu cầu đầu tư cốt yếu của một thành phố. 
Nhu cầu này có thể bao gồm từ đầu tư cho giao 
thông hay cơ sở hạ tầng, tới một chiến lược nhà ở 
thu nhập thấp toàn diện, hay có thể một dự án tái 
thiết khu bờ sông. Khi áp dụng khuôn khổ Eco2 
vào một vấn đề ở cấp dự án, thì mục đích lại nhân 
đôi: i) nhằm bảo đảm rằng những nguyên tắc của 
Thành phố Eco2 được áp dụng cho dự án; và ii) 
nhằm đảm bảo rằng dự án được sử dụng như một 
điểm khởi đầu cho mục tiêu phát triển dài hạn và 
có hệ thống hơn.  

Áp dụng Thành phố Eco2 ở Việt Nam: Thí điểm 
Charrette tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hải 
Phòng nhằm Kết hợp Tốt hơn giữa Quy hoạch Sử 
dụng Đất và Giao thông 

 
Đoàn công tác về giao thông và đô thị của Ngân hàng 
Thế giới, hỗ trợ thông qua Chương trình Thành phố 
Eco2, đã giới thiệu phương pháp luận lập quy hoạch 
Charrette tới các dự án giao thông của Ngân hàng tại 
Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và Hải Phòng, 
Việt Nam.  Charrette tăng cường rất đáng kể sự phối 
hợp và sở hữu của các bên liên quan, xác định các 
vấn đề chính và giải pháp trong quá trình phát triển 
sớm hơn nhiều so với các trường hợp thông thường, 
và dẫn tới xây dựng các khái niệm đổi mới thông qua 
quy trình hợp tác. 
 
Charrette là gì? 
Charrette là một quy trình thiết kế và lập kế hoạch có 
tính hợp tác sâu, trong đó các bên liên quan (chính 
phủ, khu vực tư nhân, và cộng đồng người dân) cùng 
nhau xác định những vấn đề phát triển chính và trao 
đổi các giải pháp thông qua thảo luận vào trao đổi ý 
kiến mở rộng.  Charrettes có đặc thù là quy trình trao 
đổi thảo luận tại hiện trường, tại đó người hướng dẫn 
trao đổi có kinh nghiệm trong việc đưa ra những ý 
tưởng và quan điểm của tất cả các bên liên quan, 
đồng thời đảm bảo không có cá nhân nào chi phối 
cuộc đối thoại.   
Charrettes thường được tiến hành trong khung thời 
gian ngắn nhằm thu được lợi ích của thảo luận sâu và 
đảm bảo sự tham gia đầy đủ.  Đặc điểm cuối cùng của 
Charrette là việc sử dụng những hình ảnh rất sinh 
động (thông thường các khái niệm thiết kế được dự 
thảo, xem xét, và điều chỉnh ngay tại hiện trường 
trong buổi thảo luận) nhằm giúp các bên hình dung 
được khái niệm đang được đưa ra giới thiệu. 

 

 
 
Ảnh cho thấy điều kiện ban đầu dọc theo kênh của vùng nghiên 

cứu Charrette ở TPHCM.  Khu vực có màu xanh lá cây cho thấy 

vùng nghiên cứu ‘Hành lang Xanh’ – một địa điểm chiến lược. 

 
 
Những lợi ích chính: 

• Kết quả Nhanh – với đặc điểm là đối thoại mở, 
sâu và có tính đại diện rộng, phương pháp này có 
thể đem lại kết quả trong 1 tuần, mà nếu áp dụng 
phương pháp họp liên tục và theo cách chính thức 
hơn, thì thường kéo dài tới 1 năm. 

• Hiểu rõ hơn các Quan điểm của các Bên Liên 
quan - Charrettes cải thiện mối quan hệ công tác 
và hiểu biết giữa các bên liên quan khác nhau.  
Charrettes thường là điểm khởi đầu để xây dựng 
các cộng đồng và nhóm công tác thực tiễn mạnh 
và bền vững.  Hơn nữa, đề xuất cuối cùng có tính 
đến cả những ưu tiên và hạn chế của tất cả các 
bên liên quan chính. 

• Tính sở hữu – Các ý tưởng và kết quả được phát 
triển cùng nhau, do đó tất cả các bên liên quan 
cùng đóng góp vào thành công và thất bại của kết 
quả cuối cùng. 

• Ý tưởng Sáng tạo và Lựa chọn Tốt hơn – 
Charrettes khai thác năng lực và ý tưởng từ nhiều 
bên liên quan. Trong khi đó, một người điều 
khiển thảo luận giỏi có thể giúp khai thác các 
thành viên tham gia một cách tốt nhất, đồng thời 
đảm bảo rằng không có tình trạng ‘lắm thầy nhiều 
ma’. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng về cơ bản lại 
được lợi từ các quan điểm, kiến thức kỹ thuật đa 
dạng, và quy trình đánh giá có tính hợp tác giúp 
cho các khái niệm trở nên khả thi. 
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Trang 4 

Charrette Con đường Xanh TP.HCM 
 
Thách thức:  TPHCM đề nghị Ngân hàng Thế giới 
hợp tác nhằm đánh giá các cơ hội xây dựng hành lang 
Tuyến Xe Buýt Nhanh (BRT) ở trung tâm thành phố.  
Các lãnh đạo thành phố muốn tối ưu hóa việc sử dụng 
dự án đầu tư tuyến xe buýt theo đề xuất, và sử dụng 
BRT như một dự án xúc tác nhằm tái thiết lại khu vực 
kênh đào trước đây đã bị phá hỏng thành một ‘hành 
lang xanh’.  Mục đích là nhằm chia sẻ việc xây dựng 
tầm nhìn và tìm ra các giải pháp thiết kế và chính 
sách nhằm tăng cường khả năng thay đổi, sử dụng và 
nắm bắt tốt hơn giá trị của khu đất xung quanh, cải 
thiện chất lượng cuộc sống của cư dân, và biến hành 
lang này trở thành một điểm đến biểu trưng của thành 
phố bằng việc tạo ra môi trường hấp dẫn với các 
không gian công cộng mới. 
 
 

 
 

Các ý tưởng được vẽ bằng tay trong các buổi thảo luận nhằm 

giúp các thành viên tham dự hình dung được các thiết kế và khái 

niệm.   

 

 

 

 
Các khái niệm vẽ tay được hoàn thiện ngay tại chỗ khi các ý 

tưởng hình thành. 
 
 
Quy trình:  Ngân hàng, cùng với Sở Giao thông vận 
tải, Sở Quy hoạch Kiến trúc, và PADDI (một cơ quan 
quy hoạch của Pháp từ Rhone-Alps được biệt phái 
đến TPHCM) đã tổ chức Charrette vào tháng 7 năm 
2011.  Sự kiện này diễn ra trong 5 ngày, xác định 
được những khái niệm chính, các thiết kế đề xuất, 
quan sát các bến BRT, và các chiến lược tối ưu hóa 
không gian xây dựng nhằm hỗ trợ việc sử dụng tuyến 
đường. Một nhóm các kiến trúc sư và các nhà quy 
hoạch (từ Cơ quan Quy hoạch Đô thị vùng Lyon và 
Deso Architects) đã hướng dẫn các cuộc thảo luận. 
Các kiến trúc sư có kỹ năng đã phác thảo các khái 
niệm và ý tưởng của các thành viên trong suốt cuộc 
đối thoại. Việc có thể hình dung ra các khái niệm nhờ 
các bức phác thảo này đã tăng thêm nhiều chất lượng 
cho cuộc thảo luận.  Sau này các bức phác thảo đó đã 
được hoàn thiện - và các bản thể hiện cuối cùng được 
sử dụng để đại diện cho quan điểm chung của nhóm 
về Con đường xanh. 
 
Kết quả:  Kết quả cuối cùng là một ý tưởng thiết kế, 
đã được xây dựng thông qua một quy trình có sự 
đồng thuận với tính sở hữu cao từ tất cả các bên liên 
quan.  Các bên cùng nhau xây dựng các ý tưởng mới 
(và khả thi) nằm ngoài mức độ chi tiết và phạm vi 
thông lệ phổ biến. Khái niệm thiết kế chính là một 
hành lanh đường BRT mật độ cao nằm bao quanh 
một “thung lũng đảo” với mật độ thấp hơn. Thung 
lũng đảo tạo ra các không gian cho dân cư và giải trí, 
tập trung vào phát triển khu bờ sông với mục đích sử 
dụng hỗn hợp. 
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Trang 5 

Những yếu tố chính của khái niệm bao gồm (i.) tăng 
cường tập trung vào thiết kế theo định hướng khách 
bộ hành và đường đi, (ii.) đặt trọng tâm lớn hơn vào 
không gian xanh và các khu vực công cộng, (iii.) xác 
định các cơ hội để khu vực tư nhân phát triển và đóng 
góp vào con đường xanh, (iv) cải thiện tính liên kết 
với các trung tâm/phương thức giao thông và các 
điểm đến chính, và (v.) sử dụng thiết kế tốt để tạo ra 
các khu vực có tính biểu tượng và sống động.   
 
Thông qua quá trình này, mối quan hệ công tác chặt 
chẽ được hình thành giữa các sở ban ngành mà trước 
đây chưa có mối quan hệ công tác tốt. Một cách đo 
lường thành công là nó giúp những nhà quy hoạch 
suy nghĩ như kỹ sư giao thông, và kỹ sư giao thông 
suy nghĩ như những nhà quy hoạch.   

 
Bản vẽ thiết kế ý tưởng khu vực nhà chờ BRT ‘biểu tượng’, đóng 

vai trò trung tâm của các hoạt động công cộng. 

 
Kết quả thực tế là ý tưởng thiết kế và phát triển chính 
được xác định có tính khác biệt hơn nhiều so với cách 
tiếp cận thông thường. Cách làm này cho phép những 
cân nhắc chính về thiết kế được đánh giá trong giai 
đoạn ý tưởng, so với được phát triển trong giai đoạn 
nghiên cứu khả thi – hoặc thường là trong giai đoạn 
triển khai. 
 
Kết quả từ Charrette đã được sử dụng để chuNn bị 
Nghiên cứu Khả thi, và thành phố đã dự thảo Quy 
hoạch Phát triển Khu vực hành lang.   

 
Cán bộ của thành phố có ấn tượng tốt với kết quả 
nhanh chóng và hiệu quả của phương pháp này, và họ 
xác định được hành lang giao thông bổ sung dự định 
được cải thiện thông qua quá trình Charrette. 
 

 
Bản vẽ sơ bộ cho ý tưởng ‘thung lũng đảo’, tập trung vào phát 

triển khu bờ sông, mở rộng không gian xanh công cộng, và phát 

triển với mật độ cao ven tuyến BRT. 

 

 
Bản vẽ ý tưởng cuối cùng Hành lang Giao thông Xanh. 

 
Charrette Giao thông Đô thị Hải Phòng 
 
Những thành phố nhỏ và vừa ở Việt Nam, với hạn 
chế về tài chính, liệu có thể cải thiện chất lượng và sử 
dụng mạng lưới xe buýt đang phát triển thông qua 
thiết kế và thực tế sử dụng đất tốt hơn? 
 
Mục tiêu:  Charrette Hải Phòng (Tháng 4/2012 – 
đang tiến hành) hỗ trợ cho Dự án Giao thông Đô thị 
Hải Phòng do Ngân hàng tài trợ. Charrette huy động 
chuyên gia quốc tế (thiết kế đô thị, giao thông, và 
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Trang 6 

kiến trúc sư) để giúp thành phố ‘thiết kế lại và trang 
bị thêm’ hành lang xe buýt còn chưa được sử dụng 
đúng mức. Ý tưởng này sẽ tích hợp tiện nghi cho 
hành khách, tín hiệu, lối đi cho người đi bộ, và vị trí 
chiến lược đặt các bến tốt hơn. Charrette cũng sử 
dụng không gian xanh để cải thiện sử dụng giao 
thông công cộng, xây dựng môi trường đô thị tốt hơn, 
và tối ưu hóa việc sử dụng đất xung quanh hành lang.  
Ý tưởng và kết quả từ Charrette được đề xuất để 
được tài trợ bởi Dự án Giao thông Đô thị Hải Phòng.   
 
Thách thức:  Thách thức của việc cung cấp dịch vụ 
giao thông công cộng là khác nhau đối với các thành 
phố nhỏ và vừa ở Việt Nam, so với ở TPHCM hoặc 
Hà Nội. Ở những thành phố nhỏ hơn, nhu cầu ban 
đầu cho giao thông công cộng thấp và chi phí đầu vào 
cao là rào cản đáng kể.   
 
Ở những thành phố cỡ vừa như Hải Phòng với hệ 
thống xe buýt mới hoặc chưa được sử dụng đúng 
mức, mật độ thấp và tình trạng thiếu ‘thói quen sử 
dụng giao thông công cộng’ tạo ra rào cản đối với 
việc cung cấp hiệu quả mức độ chất lượng dịch vụ 
cao hơn cần thiết để thu hút và duy trì số lượng người 
sử dụng. Tuy nhiên, nếu các thành phố tiếp tục mở 
rộng mà không phát triển đầu tư giao thông công 
cộng và tiến hành quy hoạch sử dụng đất, tính chất dễ 
biến đổi sẽ ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và 
chất lượng cuộc sống. Hơn nữa, điều này đánh dấu 
việc những thành phố này bỏ lỡ một cơ hội lớn nhằm 
phát triển theo cách hiệu quả hơn. 
 
Đối phó với Thách thức:  Một phần trong thách thức 
cần giải quyết thông qua Charrette Hải Phòng là nhận 
ra những hạn chế riêng (năng lực, tài chính, nhu cầu, 
rào cản gia nhập, v.v...) để cung cấp giao thông công 
cộng ở thành phố nhỏ và vừa và để xây dựng ý tưởng 
thí điểm cho một hành lang. Việc thí điểm sẽ thể hiện 
rõ việc thiết kế và quy hoạch tốt có thể cải thiện chất 
lượng và nhu cầu dịch vụ giao thông công cộng như 
thế nào, nhưng không nhất thiết phải làm tăng đáng 
kể chi phí. Hơn nữa, thí điểm sẽ thể hiện tiềm tăng 
thiết kế định hướng giao thông công cộng để sử dụng 
tốt hơn và nắm bắt lợi ích của khu vực xung quanh.   
 
Chia sẻ Kiến thức: Kết quả từ Charrette đang được 
hoàn thiện và sẽ sớm được trình bày với thành phố. 
Chương trình Thành phố Eco2 sẽ ghi nhận thành tài 
liệu những bài học độc đáo từ Charrette ở Hải Phòng 
và xây dựng sổ tay thông lệ tốt nhất cho thành phố 

nhỏ và vừa ở Việt Nam, tập trung vào (i.) cải thiện 
việc lập quy hoạch khu vực nhà chờ và tiện nghi với 
chi phí thấp để cải thiện chất lượng dịch vụ xe buýt 
thông qua thiết kế tốt, (ii.) khái niệm và phương pháp 
cải thiện thiết kế hướng đến giao thông công cộng và 
người đi bộ, và (iii.) và sử dụng đầu tư vào giao thông 
công cộng để nắm bắt giá trị và tiềm năng đất được 
sử dụng ở hành lang giao thông công cộng. 
 

 
Hành lang giao thông xe buýt thí điểm và những điểm đến chính 

ở Hải Phòng. Hành lang này sẽ được cải thiện thông qua những 

khoản đầu tư của Dự án Giao thông Đô thị Hải Phòng. 

 

 

 
Để đọc thêm về Chương 
trình Thành phố Eco2, quý 
vị có thể truy cập cuốn 
sách, và tài liệu bổ sung tại: 
www.worldbank.org/eco2 
 

 
Bản tóm tắt này do Andre Bald (abald@worldbank.org) và Arish 
Dastur (adastur@worldbank.org) viết. Bản tóm tắt thông tin đô 
thị Việt Nam được phát hành hàng tháng. Hãy liên hệ với chị 
Nguyễn Thị Hương Giang (gnthuong@worldbank.org) để có 
những số trước. 


