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Không gian công cộng trong các khu ở đô thị giữ một vai trò rất quan trọng trong việc
nâng cao chất lượng sống của đô thị. Đặc biệt ở các đô thị lớn như thủ đô Hà Nội, thành phố
Hồ Chí Minh, những nơi mà hệ thống không gian công cộng (KGCC) đang bị xuống cấp
nghiêm trọng do dân số đô thị ngày một tăng, sự chưa được quan tâm đúng mức, vốn đầu tư
xây dựng hạn chế và việc quản lý chúng còn thiếu chặt chẽ. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng
khi hàng năm dân từ các địa phương khác vẫn đổ về các đô thị này để sinh sống theo thời vụ
hoặc định cư lâu dài, dẫn đến việc cơi nới trái phép, tỉ lệ xây dựng rất cao, có nơi đạt tới 87%,
bởi vậy KGCC ngày một bị thu hẹp, mỹ quan đô thị ngày bị giảm sút, ô nhiễm môi trường gia
tăng và các hoạt động đô thị bị cản trở.1[1]
Để giải quyết được tình trạng nêu trên, một trong những vấn đề rất đáng được để chúng ta
quan tâm là việc cải tạo hệ thống KGCC trong các khu nhà ở chung cư cũ. Các khu nhà ở cũ
này được xây dựng vào thời kỳ trước đổi mới ( 1955- 1985) nhằm giải quyết nhu cầu cấp bách
về nhà ở cho người dân lúc đó. Hiện nay, tuy các khu chung cư này có cơ cấu bất hợp lý và
chất lượng đã giảm nhiều nhưng vẫn còn chiếm tỷ lệ khá lớn trong diện tích khu ở của các đô
thị. Theo khảo sát của Sở Tài nguyên – Môi trường – Nhà đất của Hà Nội cho biết, hiện nay
trên địa bàn Thành phố có 33 khu tập thể đã cũ nát, trong đó 23 khu tập thể với khoảng 460
toà nhà có diện tích gần một triệu mét vuông đã xuống cấp nghiêm trọng2[2]. Do đó, trong khi
khả năng xây mới chưa thoả mãn được nhu cầu người dân, nhiệm vụ cải tạo các khu chung cư
cũ là rất quan trọng nhằm cải thiện, nâng cao điều kiện sống của người dân trong khu vực,
đảm bảo vệ sinh môi trường và góp phần tạo nên cảnh quan của đô thị.
Các khu chung cư này được xây dựng theo mô hình “Đơn vị láng giềng” và đã được áp dụng
ở Việt Nam với tên gọi “Tiểu khu”. Mô hình này phù hợp với cấu trúc tầng bậc của đô thị và
phù hợp với cơ chế bao cấp về nhà ở cũng như các dịch vụ công cộng. Các khu chung cư này
được xây dựng ở Hà Nội như: Kim Liên (1960), Trung Tự, Nguyễn Công Trứ, Giảng Võ,
Thanh Xuân Bắc (1970-1980), Quang Trung ở thành phố Vinh và Thanh Đa ở thành phố Hồ
Chí Minh... Các tiểu khu ban đầu được thiết kế hoàn chỉnh với hệ thống KGCC đã góp phần
quan trọng trong việc giải quyết nhà ở cho người dân đô thị, là mô hình đầu tiên của đơn vị ở
hiện đại. Tuy nhiên, trong quá trình hình thành cho đến nay, hệ thống KGCC của các khu
chung cư này đang xuống cấp nghiêm trọng và đang phải đối mặt với những thực trạng sau
đây:
-

Hệ thống dịch vụ công cộng được thiết kế, phân bố theo nền kinh tế bao cấp. Trong
điều kiện kinh tế thị trường, vị trí của trung tâm và các dịch vụ công cộng đã được thay
đổi và phát triển theo dạng tuyến ở hai bên mặt đường với sự tham gia của người dân.
Hiện tượng này cũng dẫn đến việc người dân sử dụng các không gian công cộng phục vụ

cho mục đích kinh doanh của riêng mình. Điển hình như các khu Trung Tự, Kim Liên và
Thanh Xuân Bắc (Hà Nội).
-

Nhiều nhà bị lún và nứt nặng như các khu Thành Công, Mai Dịch ( Hà Nội), Thanh
Đa ( Tp Hồ Chí Minh) do theo thời gian điều kiện địa lý tự nhiên có nhiều thay đổi và do
sự khai thác tài nguyên nước còn tuỳ tiện dẫn đến.

-

Nhu cầu phải có đất mới để xây dựng trường mới, mở rộng trường cũ theo yêu cầu
của các chức năng mới và sự gia tăng dân số.

-

Việc cơi nới các khu nhà ở dẫn đến việc làm thay đổi hoàn toàn hình khối cũng như
mặt đứng của các toà nhà, điều này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến giá trị thẩm mỹ của
các không gian công cộng.

-

Các khu cây xanh do lâu ngày không được đầu tư xây dựng đã bị xuống cấp và lấn
chiếm. Các khu đều không đảm bảo được chỉ tiêu cây xanh và sân chơi cho trẻ em. Tuy
nhiên, một số khu vẫn duy trì được diện tích không gian mở, sân chơi trẻ em, tiêu biểu là
khu Giảng Võ với không gian xanh và mặt nước rộng và thoáng.

-

Sự phát triển của giao thông cá nhân đã chưa được tính đến nên thiếu chỗ đỗ và để xe
máy, ô tô, lối vào chật hẹp gây ùn tắc bởi vậy nhiều KGCC bị chiếm dụng để sử dụng
vào những mục đích trên.

-

Không gian lưu thông giữa các toà nhà cũng bị lấn chiếm, nhiều tuyến đường nội bộ
trong từng nhóm nhà cũng bị biến thành các ngõ nhỏ.

-

Do các khu nhà được xây dựng với tiêu chuẩn thấp nên nay đã không còn phù hợp
với nhu cầu của ngưòi dân dẫn đến việc cơi nới gây mất thẩm mỹ, nhiều nhà bị xuống
cấp nghiêm trọng có thể đe doạ đến sự an toàn của người dân, đồng thời các không gian
công cộng cũng bị chiếm dụng và thu hẹp đáng kể. Điển hình như khu tập thể Nguyễn
Công Trứ, diện tích hợp đồng thuê nhà là 10. 300m2, trong khi diện tích cơi nới, lấn
chiếm là 10.500m2, tức là diện tích người dân lấn chiếm còn nhiều hơn diện tích trên
giấy tờ hợp pháp.3[3]

-

Cộng đồng dân cư được hình thành từ những năm 50 - 80 cho đến nay nên thành
phần dân cư hiện nay đã thay đổi nhiều và khá phức tạp.

Đứng trước những thực trạng nói trên,việc tiến hành cải tạo không gian công cộng của các
khu chung cư cũ gặp những thuận lợi và khó khăn như sau:
+ Thuận lợi:
-

Các thành phố có chủ trương nghiên cứu cải tạo, nâng cấp các khu chung cư cũ để
các khu này phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian sắp tới.

-

Việc cải tạo hệ thống KGCC trong các khu sẽ nhận được sự ủng hộ của đa số người
dân trong khu vực cũng như các vùng lân cận do góp phần trực tiếp vào việc nâng cao
đời sống của người dân, tạo chỗ gặp gỡ đáp ứng nhu cầu của các lứa tuối.

+ Khó khăn:
-

Việc cải tạo mang ý nghĩa lớn về mặt xã hội và cảnh quan rất lớn, nhưng chưa có
cơ chế chính sách cụ thể nhằm đảm bảo lợi ích cho các nhà đầu tư nên vấn đề nan giải

cho việc nâng cấp, cải tạo vẫn là nguồn vốn. Chỉ riêng dự án cải tạo và xây dựng khu
chung cư Nguyễn Công Trứ - theo chủ dự án ( Tcty đầu tư và phát triển nhà Hà Nội)cho biết, số vốn đầu tư cho dự án đã lên tới gần 3000 tỷ đồng.4[4]
-

Hiện tại thành phố vẫn chưa có chính sách hợp thức nhà mua đối với những trường
hợp căn hộ bán trao tay mà người mua không có hộ khẩu thường trú tại thành phố.

-

Tình trạng cơi nới, lấn chiếm bừa bãi là khó khăn lớn nhất trong các chính sách đền
bù và giải phóng mặt bằng.

-

Nhiều khu nhà được xây dựng bằng phương pháp ghép bê tông tấm lớn, nên kết cấu
các toà nhà không thể thay đổi, bắt buộc phải phá bỏ trong quá trình nâng cấp như các
khu chung cư Vĩnh Hồ, Thanh Xuân Bắc ( Hà Nội), Thanh Đa ( Tp Hồ Chí Minh)… .

-

Hệ thống hạ tầng kĩ thuật chắp vá, qua nhiều giai đoạn nên việc nâng cấp trở nên
khó khăn hơn trong điều kiện vừa nâng cấp, vừa cung cấp dịch vụ cho người dân.

Để cải thiện và khắc phục các thực trạng nói trên của hệ thống các KGCC, chúng tôi đề xuất
một số giải pháp và kiến nghị sau:
+ Phá dỡ xây dựng lại khu mới đối với các khu chung cư đã xuống cấp nghiêm trọng, đang đe
doạ đến sự an toàn của người dân. Cũng như vậy đối với các khu tuy chưa mang tính chất
nghiêm trọng nhưng thuộc trung tâm nội thành, nơi có lợi thế về xã hội nhằm tăng hiệu quả sử
dụng đất. Hiện nay, ở thủ đô Hà Nội có 12 khu thuộc diện này, tiêu biểu như khu chung cư
Nguyễn Công Trứ và khu Thanh Xuân Bắc sắp được triển khai.
+ Cải tạo tu sửa lại đối với các khu chung cư cũ khác bằng một số biện pháp sau nhằm giải
quyết được phần nào các thực trạng nêu trên:
-

Thay thế các nhà cao tầng cũ có mặt tiền hướng ra các đường phố chính bằng nhà
cao tầng mới, ở tầng một bố trí các cửa hàng để đảm bảo hiệu qủa sử dụng đất. Tại các
toà nhà này có thể bố trí dân cư hiện tại và bổ sung thêm các dịch vụ công cộng cho cả
khu như chỗ để xe, nhà trẻ, mẫu giáo, câu lạc bộ…

-

Nâng cấp toàn bộ diện tích nhà lắp ghép có sẵn, đồng thời giải toả các diện tích cơi
nới, lấn chiếm, tạo không gian đô thị trật tự và tạo thêm không gian công cộng và cây
xanh.

-

Quan tâm đến việc thiết kế, cải tạo mặt đứng của các khu nhà cũ và mới thông qua
việc sử dụng màu sắc, hình khối vì điều đó góp phần không nhỏ đến giá trị thẩm mỹ và
công năng của các KGCC.

-

Di chuyển các cơ quan đóng trên địa bàn nếu có thể và thay vào đó là xây dựng
trường học để đáp ứng nhu cầu do sự gia tăng dân số.

-

Tu bổ, nâng cấp những công trình công cộng sẵn có phục vụ đời sống dân cư như
trường học, không gian công cộng, cây xanh.

-

Tại những không gian công cộng của các khu đã được giải toả nên bố trí, thiết kế
các không gian nghỉ ngơi, giải trí phù hợp và đáp ứng với nhiều lứa tuổi của dân cư
trong khu vực. Những không gian này phải đảm bảo tính hiệu quả về sử dụng, kinh tế
xã hội, kỹ thuật, thẩm mỹ và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, để những giải pháp nêu trên có thể tiến hành được thì trong thời gian sắp tới
chính quyền thành phố sẽ phải sớm thông qua kế hoạch, quy chế về cải tạo, nâng cấp các khu

chung cư cũ để các doanh nghiệp sớm triển khai các dự án. Đồng thời, sau khi cải tạo các khu
ở trên phải có các chính sách và bộ phận quản lý chuyên trách cho các không gian công cộng
nói trên nhằm giữ gìn được hệ thống KGCC và đáp ứng được nhu cầu về vật chất và tinh thần
của người dân. Đặc biệt nên khuyến khích việc tham gia của người dân vào quá trình cải tạo,
nên bắt đầu từ khâu thiết kế đến quản lý vì điều này sẽ góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn
và duy trì hệ thống KGCC.
Từ những thực tế và các giải pháp nêu trên cho thấy vấn đề cải tạo và quản lý sử dụng
hợp lý hệ thống KGCC đang trở thành vấn đề vô cùng bức xúc, có ảnh hưởng trực tiép đến sự
pháp triển bền vững của các đô thị.
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